
 
 
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 7. novembri 2017 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Otsustati volitada sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, 
tehinguid ja toiminguid. 

2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:  
 

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa 

1. MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus “ Vaade sajandite tagusesse ellu ja 

liikumine tänapäevasel viisil 

toimetulekuraskustes noortele” 

490 eurot 

2.  MTÜ Pärnu Pensionäride Liit „Eesti Vabariik 100“ 740 eurot 

3. MTÜ Ärkamine   „Advendiaja tähistamine“ 500 eurot 

 
3. Raha eraldamine reservfondist 
Pärnu linnavalitsuse reservfondist otsustati eraldada 2500 eurot Pärnu Jalgpalliklubi naiskonna ja 
treenerite premeerimiseks Eesti meistritiitli puhul. 
 
4. Ehituslubade väljastamine Pärnu Ühishoone 
Vastavalt linnavalitsue korraldusele otsustati välja anda ehitusload A.H.Tammsaare pst 61 ja Riia 
mnt 127a kinnistutele põhihoone, Riia mnt 127a kinnistule PPA kõrvalhoone, A.H.Tammsaare pst 
61 kinnistule PPA kõrvalhoone ja A.H.Tammsaare pst 70 kinnistule PPA merepäästehoone 
püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajaliku kinnistute veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte, side- ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
5. Ehitusloa väljastamine Mõrra tn 4a üksikelamu 
Otsustati välja anda ehitusluba Mõrra tn 4a kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajaku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, elektrivarustuse ja piirdeaia 
rajamisega. 
 
6. Ehitusloa väljastamine J.V.Jannseni 37 ja 39 kõlakoda 
Otsustati välja anda ehitusluba J.V.Jannseni tn 37 // J.V.Jannseni tn 39 kinnistutele kõlakoja 
püstitamiseks. 

7. Tee ehitusloa väljastamine A.H.Tammsaare pst ja Riia mnt 
Otsustati väljastada tee ehitusluba Riia maantee T6, Anton Hansen Tammsaare puiestee T9, Anton 
Hansen Tammsaare puiestee T11 ja Kooli tänav T2 tänavaala ümberehitamiseks. 

  



8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kooli tn 63 kinnistule 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 23.04.2004 korraldusega nr 395 kehtestatud Riia mnt, A. H. 
Tammsaare pst ja Mai tn vahelise maa-ala detailplaneeringu seletuskirja ja plaani „Kruntimisplaan ja 
hoonestamistingimused“ alljärgnevalt: 
- lubada muuta detailplaneeringuga Kooli tn 63 kinnistule määratud korruselisust 5-korruselisest 6-
korruseliseks lisades soklikorruse nii, et hoone üldkõrgust ei muudeta; 
- lubada täpsustada korruselamu kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu 
nii, et ärimaa osakaal jääb 5-15% ja korruselamumaa 85-95%; 
- täpsustada parkimislahendust selliselt, et näha ette vähemalt üks parkimiskoht iga kavandatava korteri 
kohta; 
- lubada täpsustada haljastuse osa selliselt, et Tammsaare puiestee ääres tuleb säilitada kinnistul asuv 
väärtuslik kõrghaljastus. 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 

 
9. 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 olevale Pikk tänav T3 (kinnistusregistriosa nr 
2814605, katastritunnus 62510:091:0004, pindala 6833 m2, maakasutuse sihtotstarve 
100%transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 408 m2). Kasutusõiguse aastatasu suuruseks 
isikliku kasutusõiguse seadmisel kokku on 40.80 eurot ühe kasutusala ruutmeetri eest. 
 
10. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (RMK) 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele anti kuni 1. detsembrini 2017 metsamaterjali ladustamiseks 
Riigimetsa Majandamise Keskuse kasutusse kinnistu Videviku tänav T3 osa suurusega ligikaudu 170 
m2. 
 
11. Tasuta parkimislubade andmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati anda aktsiaseltsile Pärnu Vesi 5 parkimisluba 
alljärgnevate mootorsõidukite parkimiseks Vingi tn 13 kinnistuga piirnevate tänavate (Lai tn ja Vingi 
tn) osadel tähtajaga 1 aasta alates parkimislubade väljastamisest: 
- Vingi tänaval sõiduauto Dacia Dokker registreerimisnumbriga  887 BSB;  
- Lai tänaval sõiduautod Renault Megan registreerimismärgiga 876 BSB; Toyota Avensis 
registreerimismärgiga 327 BMP; Toyota Corolla registreerimismärgiga 877 BSL; Toyota Corolla 
registreerimismärgiga 750 BPN .  
 
12. Abipolitsenikele preemiate andmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele määrati rahaline preemia summas 300 eurot järgmistele 
abipolitseinikele: 
- Eneli Kivi 
- Krista Kämer 
- Lauri Luberg 
- Nelle Tõnning 
- Raico Irmann 
- Kadri Silde 
- Kady Kalvet 
- Rene Järvmägi 
 


