
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 5. novembri 2018 istungist 
 
1. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kinnitati Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide hoolekogude 
koosseisud. 

2. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumid 2018. aasta 
teiseks poolaastaks. 

3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati huvihariduse ja huvitegevuse toetused. 
 
4. Toetuse eraldamine noorteprojektidele 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati Audru noorteprojektile toetus järgmiselt: 

Taotleja Projekti nimi Eraldatud summa  

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Audru noortekeskuse teadustuur 450 

 
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" 
muutmine 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 26. märts 2018 korralduse nr 290 
„Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punkt 1.73. 
 
6. Kultuurirahastu projektipõhiseks sihtfinantseerimiseks rahaliste vahendite eraldamine 
Otsustati eraldada Pärnu linna 2018. aasta eelarvest rahalised vahendid järgmiselt: 

Toetuse saaja Toetuse kasutamise eesmärk Eraldatav toetus 
eurodes 

MTÜ Paikuse Naisteühing Marta Seljametsa külamajas kogukonnaürituse 
Head uut aastat naabrimees 
korralduskulude katmine 

600,00 

 
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elering AS kasuks 
Otsutati anda nõusolek  aktsiaseltsile Elering tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Pärnu linna kinnisasjadele: 
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 10//12 (kinnistusregistriosa number 200850, 
katastritunnus 16001:001:0039, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa , pindala 25396 m2); 
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Spordiväljaku kinnistu (kinnistusregistriosa number 4487706, 
katastritunnus 15904:003:2115, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 95%/elamumaa 5%, pindala 
51955 m2). 
 
8. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Maagi tn 7 (katastritunnus 62503:073:0045) kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
9. Ehitusloa andmine 



Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Voorimehe põik 6 (katastritunnus 62401:001:0339) kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
10. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas Papsaare küla, Lõvisüda tee 15 kinnistule (katastritunnus 
15904:003:1496) üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni, maakütte ning elektrivarustuse rajamisega. 

11. Kinnistu detailplaneeringu algatamine 
Otsustati algatada Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine.  
 
12. Kinnistu detailplaneeringu algatamine 
Otsustati algatada Paikuse alevis Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine.  

13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Pärnu linn Roosi tn 3 (katastritunnus 62510:017:2280; kinnistu registriosa 
nr 311705) asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid 
ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Pärnu linn, Pärnu linn, Roosi tn 3, ühiskondlike ehitiste maa – 100%; 
-  Pärnu linn, Pärnu linn, Roosi tn 1a, ühiskondlike ehitiste maa – 100%. 
 
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Malda külas asuva Kose (katastritunnus 15902:002:0009; kinnistu 
registriosa nr 1471006) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Pärnu linn, Malda küla, Kose, maatulundusmaa – 100%; 
-  Pärnu linn, Malda küla, Väike-Kose, maatulundusmaa – 100%: 

15. Koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas asuvatel maaüksustel, millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat 
hoonet, hoonete koha-aadressid järgmiselt: 
Ermistu küla Ermistu järvemajand (katastritunnus 82602:005:0270, kinnistu registriosa nr 559606) 
katastriüksusel paiknevatele hoonetele: 
- elamu-kontor (ehitisregistrikood 103024505) unikaalaadress Ermistu järvemajand; 
- saun (ehitisregistrikood 120267248) unikaalaadress Ermistu järvemajand/1. 
 
Värati küla Tamme-Kuru (katastritunnus 82602:004:0166, kinnistu registriosa nr 3388406) katastriüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- saun-suvila (ehitisregistrikood 103050744) unikaalaadress Tamme-Kuru; 
- kämpingmaja (ehitisregistrikood 103050745) unikaalaadress Tamme-Kuru/1. 
 
Jõõpre küla Jõõpre kool (katastritunnus 16001:001:0452, kinnistu registriosa nr 4361506) katastriüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- Jõõpre põhikool (ehitisregistrikood 120188830) unikaalaadress Jõõpre kool; 
- Jõõpre lasteaed (ehitisregistrikood 120654165) unikaalaadress Jõõpre kool/1. 
 



Kastna küla Metsakodu (katastritunnus 82602:003:0017, kinnistu registriosa nr 1834206) katastriüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- külalisteemaja (ehitisregistrikood 120777056) unikaalaadress Metsakodu; 
- suvemaja (ehitisregistrikood 120777031) unikaalaadress Metsakodu/1. 
 
Lao küla Kajaka (katastritunnus 82603:003:0234, kinnistu registriosa nr 3974006) katastriüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- väikeelamu (ehitisregistrikood 120558646) unikaalaadress Kajaka; 
- suvemaja (ehitisregistrikood 120775287) unikaalaadress Kajaka/1. 

16. Koha-aadresside muutmine  
Otsustati muuta: 
- Pärnu linnas, Audru alevikus, Pumbajaama nr 3 (katastritunnus 15904:003:0243; kinnistu registriosa nr 
1754206) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Audru alevik, Rebase tn 
10a; 
- Pärnu linnas, Audru alevikus, Õunaaia alajaam (katastritunnus 15904:003:0318; kinnistu registriosa nr 
1716306) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Audru alevik, Õuna tn 
16a;              
- Pärnu linnas, Audru alevikus, Jõe tn 27 (katastritunnus 15904:003:0770; kinnistu registriosa nr 989506) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Audru alevik, Lagle tee 1a. 
 
17. Koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta: 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 2 (katastritunnus 15904:003:1201; kinnistu 
registriosa nr 2973206) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 3; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 3 (katastritunnus 15904:003:1202; kinnistu 
registriosa nr 2973306) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 5; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 4 (katastritunnus 15904:003:1203; kinnistu 
registriosa nr 2973406) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 7; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 5 (katastritunnus 15904:003:1204; kinnistu 
registriosa nr 2973506) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 9; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 6 (katastritunnus 15904:003:1205; kinnistu 
registriosa nr 2973606) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 11; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 7 (katastritunnus 15904:003:1206; kinnistu 
registriosa nr 2973706) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 13; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 8 (katastritunnus 15904:003:1207; kinnistu 
registriosa nr 2973806) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 15; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 9 (katastritunnus 15904:003:1208; kinnistu 
registriosa nr 2973906) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 17; 



- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee 10 (katastritunnus 15904:003:1209; kinnistu 
registriosa nr 2974006) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 14; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee11 (katastritunnus 15904:003:1210; kinnistu 
registriosa nr 2974106) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 12; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee12 (katastritunnus 15904:003:1211; kinnistu 
registriosa nr 2974206) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 10; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee13 (katastritunnus 15904:003:1212; kinnistu 
registriosa nr 2974306) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 8; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee14 (katastritunnus 15904:003:1213; kinnistu 
registriosa nr 2974406) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 6; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee15 (katastritunnus 15904:003:1214; kinnistu 
registriosa nr 2974506) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 4; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa tee16 (katastritunnus 15904:003:1215; kinnistu 
registriosa nr 2974606) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, 
Kurgometsa tee 2; 
- Pärnu linnas, Papsaare külas, Kurgometsa (katastritunnus 15904:003:1199; kinnistu registriosa 
nr 2161706) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Kurgometsa 
tee 10a. 

18. Lavassaare Vallavalitsuse 28.07.2004 korralduse nr 41 muutmine 
Otsustati muuta Lavassaare Vallavalitsuse 28.07.2004 korralduse nr 41 ” Maa riigi omandisse jätmine” 
punkti 1 ning sõnastada see järgmiselt: 
„Nõustuda Pärnu maakonnas Pärnu linnas Lavassaare alevis asuva vaba maatüki nr 2 (piiriettepanek nr 
AT040618025) jätmisega riigi omandisse riigi maareservi arvamiseks vastavalt asendiplaanile ning 
määrata moodustatavale katastriüksusele koha-aadress, sihtotstarve ja pindala järgnevalt: Pärnu linn, 
Lavassaare alev, Pärnu mnt 16a, maatulundusmaa – 100% ja pindala 4,83 ha.“ 
 
19. Kohanime muutmine  
Otsustati muuta Pärnu linnas Papsaare külas asuva Kurgometsa tee ruumikuju. 

20. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Pärnu linnas Saare tn 6 kinnistu detailplaneering. 

21. Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude 
põhimääruste kinnitamise volituse andmiseks. 
 
22. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- 3200 eurot MTÜ-le Pärnu Võrkpalliklubi kuuele noorele võrkpallurile võistlusväljundi võimaldamiseks 
läbi esindusmeeskonna; 



- 500 eurot spordiklubile Stringray Extreme jetisportlase Jasmiin Üprausi osalemise toetamiseks Araabia 
Ühendemiraatides 10.-15. detsembril 2018 toimuvatel maailmameistrivõistlustel Ski Ladies GP1 klassis. 
 
23. OÜ SuFe osakapitali muutmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele  arvestati OÜ Sufe osakapital 85 000 krooni ümber eurodesse 
alljärgnevalt: 
Osa nimiväärtus               Osa nimiväärtus               Osa nimiväärtuse            Osa nimiväärtus 
85 000 (EEK)                       5432.49 (EUR)                   -0.58 muutmine (EUR)  5432.00 (EUR) 
 
Osa ümberarvestamisel ei ole õiguslikku tähendust. 
Otsustati suurendada OÜ SuFe osakapitali 75 720 euro võrra. Pärast OÜ SuFE osakapitali konverteerimist 
eurodesse ja osakapitali suurendamist on osaühingu osakapitali suuruseks 81 152 eurot. 
Osaühingu ainsaks osanikuks on enne osakapitali suurendamist ja ainsaks osanikuks pärast osakapitali 
suurendamist Pärnu linn. 
 
24. Hoonestusõiguse omandamine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu omandada Riigi Kinnisvara AS-lt Pärnu maakonnas, Pärnu 
linnas,  Lindi külas kinnisasja Lindi Rahvamaja (kinnistusraamatu registriosa nr 3107806, katastritunnus 
15905:004:0334, Rannamaa, sihtotstarve maatulundusmaa 100% ja  katastritunnus 15905:004:0625, 
Lindi rahvamaja, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) koormav hoonestusõigus ostuhinnaga 
1 054 985,63 eurot. 
 
25. Pärnu Linnavalitsuse 12. veebruari 2018 korralduse nr 158 „Pärnu linna huvihariduse ja 
huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 12. veebruari 2018 korralduse nr 158 „Pärnu linna huvihariduse ja 
huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine“ punkti 
1   järgmiselt: 
„ Arvata komisjonist välja kultuuri ja sporditeenistuse kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist ja arvata 
komisjoni koosseisu kultuuri- ja sporditeenistuse sporditöö peaspetsialist.“ 

26. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2018/2019 väljakuulutamine 
Otsustati kuulutada välja konkurss “Ettevõtlik pärnakas 2018/2019” ja kinnitati konkursi tingimused.  
Moodustati konkursi komisjon koosseisus:  
esimees:              
Rainer Aavik                      Pärnu abilinnapea  
 
liikmed:                
Merit Miller                       Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja 
Margit Kool                        SA Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant 
Andres Kase                      Opstar Profit OÜ esindaja 
Taimi Vilgas                        AS Pärnu Vesi juhatuse nõunik 
Rauno Oja                          Helares Consult OÜ 
Aare Raev                          Pärnu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist 
Siiri Erala                             AS Eesti Meedia 
 
 


