
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 6. juuni 2016 istungist 

1. Tervist edendava projekti toetamine  

Linnavalitsus otsustas eraldada mittetulundusühingule Pärnu Kesklinna Tennisekeskus 695 eurot 

projekti „Avaliku tennise põrkeseina rajamine Vana-Saugas“ toetuseks. Põrkesein rajatakse Vana-

Sauga tennisehalli kõrval asuvale asfaltplatsile. Rajatav sein avardaks piirkonna laste ja 

täiskasvanute tervislike eluviiside harrastamise võimalusi  

 

2. Aukirja andmine  

Linnavalitsus otsustas anda aukirja Pärnu Kesklinna Lasteaia juhataja Maire Lullale tema 

pühendunud ja tulemusliku tegevuse eest juhtimisel ning panuse eest Pärnu linna alushariduse 

edendamisel.  

 

3. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks  

Korraldajate poolt esitatud taotluste alusel andis linnavalitsus nõusoleku avalike ürituste 

korraldamiseks linna territooriumil üle kesköö:  

MTÜ Selts Raeküla sai loa Raeküla Vanakooli jaaniõhtu korraldamiseks 22. juunil kella 18.00-st 

kuni 23. juuni kella 1.00-ni.  

Kolevant OÜ-le anti luba 07.-10. juulil toimuva Aloha KiteChallenge 2016 korraldamiseks 09. juuli 

2016 kella 10.00-st kuni 10. juulil kella 2.00-ni.  

Weekend Festival Baltic OÜ-le 04.-06. augustil 2016 toimuva Weekend Festival 2016 

korraldamiseks 05. augustil kella 14.00-st kuni 06. augustil kella 2.00-ni ning 06. augustil kella 

14.00-st kuni 07. augustil kella 2.00-ni.  

MTÜ Kastan Taskus sai loa tänavafestivali „Augustiunetus” korraldamiseks 13. augustil kella 

16.00-st kuni 14. augustil kella 1.00-ni.  

 

4. Raha eraldamine reservfondist  

Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist 500 eurot 01.- 03.07.2016 Pärnu rannas toimuva 

Shelli Rannavolle Festivali korraldamise toetuseks. 300 eurot eraldati seenioride 

korvpallivõistkonna toetamiseks osalemaks Euroopa Seenioride Korvpalli Assotsiatsiooni 

meistrivõistlustel 11.-18.06.2016 Porecis, Horvaatias. Tartus toimuval tantsufestivalil „Kuldne 

Karikas“ osalevate tantsijate transpordikulude katmiseks eraldati 400 eurot.  

 

5. Tasuta parkimisloa andmine  

Pärnu Lasteküla taotluse alusel eraldas linnavalitsus ühe tasuta parkimisloa tähtajaga üks aasta. 

Luba antakse välja parkimiseks Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal.  

 

6. Eluruumide üürile andmine  

Otsustati anda tähtajaga 1 aasta üürile linnale kuuluvad eluruumid Metsa tn 16 ja Lai 17.  

 

7. Ehitusloa väljastamine  



Otsustati väljastada ehitusloa ridaelamu püstitamiseks Pärnus, Kivi tn 18, koos ehitise 

teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.  

 

8. Kinnistute valdusesse andmine  

Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna valdusess anti riigilt munitsipaalomandisse taotletud Lai 

ja Papiniidu tänava.  

 

9. Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine  

Otsustati algatada kinnistu detailplaneeringu koostamise. Üldplaneeringut muudetakse elamute 

arvu osas, krundile soovitakse rajada kaks elamut ja abihooned, sihtotstarbeks jääb 

väikeelamumaa. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang ei omistanud 

kinnistule teise hoone ehitamisele on olulist keskkonnamõju ei loodus- ega ruumilisele 

keskkonnale. Samuti ei ole tugevat miljööd kahjustavat esteetilist mõju. Tegemist on 

olemasoleva elamupiirkonnaga, kuhu ehitatakse sarnase mastaabiga hoonet. Seoses sellega tehti 

eelhinnanguga ettepanek Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu KSH menetlust mitte 

algatada.  

 

10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  

Tallinna mnt 20 asuva kinnistu jagamisel tekkivatele uutele moodustatavatele katastriüksustele 

anti koha-aadressiks Tallinna mnt 20 ja Tallinna mnt 18a. Mõlema kinnistu maakasutuse 

sihtotstarve on elamumaa.  

 

11. Merekalda tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste 

teenindamiseks vajaliku maa määramine  

Linnavalitsus otsustas määrata linna omandis oleval tänaval moodustatavatele katastriüksustele 

koha-aadress, sihtotstarve ja ehitiste teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: Merekalda tänav T1, 

T2, T3, T4, T5 ja T6. Kõikide katastriüksuste maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa.  

 

12. Kuu tn 12a vaide lahendamine  

Pärnu Linnavalitsuse 08. veebruar 2016 korraldusega anti ehitusluba Kuu tn 12a kinnistule 

abihoone püstitamiseks. Naaberkinnistu, Oja tn 41c, omanik esitas vaide nimetatud korralduse 

tühistamise nõudes. Vaide arutelu järel otsustas linnavalitsus jätta vaide ehitusloa andmise 

korralduse tühistamise nõudes rahuldamata.  

 

Pärnu Linnavolikogu 16. juuni toimuvale istungile suunati otsuste ja määruste eelnõud:  

1. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna tunnuslause" (II lugemine)  

2. Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 

heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine  

3. Pärnu Linnavolikogu määrus "Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele 

tegevustoetuse andmise kord"  



4. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 otsuse nr 88 "Kooli pidaja 

pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine"  

5. Pärnu Linnavolikogu määrus "Eraharidusasutustele toetuse andmise kord"  

6. Pärnu Linnavolikogu 21.05.2009 otsuse nr 38 " Kinnistule Väike-Kuke 4b hoonestusõiguse 

seadmine" muutmine  

7. Pärnu Linnavolikogu otsus "Vara omandamine ja linnavara võõrandamine otsustuskorras"  

8. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu maakonna planeeringu kooskõlastamine" 

9. Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmine ja avalikustamisele suunamine  

10. Pärnu Linnavolikogu otsus "Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine"  

11. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 

jätmine  

12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"  

13. Pärnu Linnavolikogu otsus Halduslepingu peatamine  

 

Pärnu Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2016 kell 12.00 volikogu istungite saalis 

(Nikolai 3, Pärnu)  

 

Eelnõudega saate tutvuda dokumendiregistris.  

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1357356

