
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 8. jaanuar 2018 istungist 
 
1. Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine 
Moodustati osavallakogu valimiskomisjon alljärgnevas koosseisus: 
Esimees:          linnasekretär 
Liikmed:          kantselei õigus- ja personaliteenistuse juhataja;  
                        kantselei volikogu teenistuse juhataja. 
 
2. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus 
Kehtestati Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus. 

3. Pärnu Linnavalitsuse korrakaitseteenistuse põhimäärus 
Kehtestati Pärnu Linnavalitsuse korrakaitseteenistuse põhimäärus. 
 
4. Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse põhimäärus 
Kehtestati Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse põhimäärus. 
 
5. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks 
Kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses 
Pärnu Linnavalitsuse nimel. 

6. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseis alljärgnevalt:  
Esimees:  
Marko Šorin                - Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea 
 
Liikmed:  
Enn Hallik                   - Pärnu Spordiliidu juhatuse liige 
Priit Neeme                - Pärnumaa Spordiveteranide Koondise juhatuse liige 
Vahur Mäe                 - Pärnu linnavolikogu liige 
Kaido Juurik                - Pärnu Spordiseltsi Kalev juhatuse liige 
Roland Šimanis           - Paikuse Spordikeskuse juhataja 
Ene Saagpakk             - Pärnu Maakoolide Spordiliidu juhataja 
Tiit Aasma                  - Pärnu Spordikooli direktor 
Laura Kiviselg             - Pärnu linna Noortekogu esimees 
 
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018 
Otsustati eraldada noorsooprojektidele 2018. aastal toetust alljärgnevalt: 
 

Taotleja Projekti nimi Eraldatud 

summa  

Pärnu Spordikool Talvine suusalaager Jõulumäel 200 



J.R. Tantsustuudio OÜ Talvelaagrite sari „Varbad sooja“ 600 

MTÜ Võimlemisklubi Rüht Võimlejate talvelaager 200 

Laura Kiviselg Pärnu linna kesk- ja põhikoolide 

meistrivõistlused vene kabes 

70 

 

 

MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi 

Toetajate Ühendus 

Pärnu linna Kuldsuu 

kõnevõistlus 

300 

 kokku 1370 

 
8. Toetuse eraldamine haridusprojektidele 
Otsustati eraldada 2018. aastal haridusprojektidele toetust alljärgnevalt: 

Taotleja Projekt Summa 

Pärnu Vanalinna Põhikool EV 100, Kingitus väikestelt suurtele 120,00 

Pärnu Tammsaare Kool Kohtumine kirjanikuga 400,00 

Rahvusvaheline 
DeltaKappaGamma Ühing Eestis 

Kaasava hariduse konverents 300,00 

 KOKKU 820,00 

 
9. Volituste andmine sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud otsuste tegemiseks 
Otsustati volitada Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultante ja 
lastekaitsespetsialiste, kelle teeninduspiirkonnaks on Audru, Paikuse või Tõstamaa osavalla 
territoorium, tegema vastavalt oma ametijuhendile otsuseid Pärnu linna eelarvest rahastatava 
sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise 
peretoetuse andmise või sellest keeldumise määramiseks. Otsuse tegemisel tuleb lähtuda vastava 
osavalla territooriumil kehtivast sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korrast. 
 
10. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats) 
Otsustati korraldada Rüütli platsi ning ümbritsevate tänavate Ringi, Rüütli ja Aia tänavate 
ümberkujundamise I etapi rekonstrueerimistööde tellimiseks avatud hankemenetlusega riigihange 
„Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“. 

11. Volituste andmine - Liikluskeelu alased load 
Otsustati volitada Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse teedespetsialisti ning tema 
puudumise ajal ametijuhendi järgset asendajat otsustama liikluskeelu alaste lubade väljastamist. 

12. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmiseks volitamine 
Otsustati volitada Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistust väljastama Pärnu linna 
haldusterritooriumil taksoveoteenuse osutamiseks vedajatele taksoveolube, sõidukikaarte ja 
teenindajakaarte. 
 



13. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati lugeda jäätmevaldaja, Audru alevikus asuva kinnistu osas, korraldatud jäätmeveoga 
erandkorras mitteliitunuks 21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2019, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal 
puudub elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 

14. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati lugeda jäätmevaldaja, Soomra külas asuva kinnistu osas, korraldatud jäätmeveoga 
erandkorras mitteliitunuks 21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2019, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal 
puudub elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 

15. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati lugeda jäätmevaldaja, Audru alevikus asuva kinnistu osas, korraldatud jäätmeveoga 
erandkorras mitteliitunuks 21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2019, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal 
puudub elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 

16. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati lugeda jäätmevaldaja, Oara külas asuva kinnistu osas, korraldatud jäätmeveoga 
erandkorras mitteliitunuks 21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2019, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal 
puudub elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 

17. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kalda tee) 
Otsustati nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega Pärnu linnale kuuluval 
kinnisasjal, registriosa nr 4254106 (katastriüksuse aadress: Pärnumaa, Pärnu linn, Paikuse alev, 
5680015 Kalda tee L1, katastritunnus  56801:001:1124, sihtotstarve – transpordimaa), servituudi 
ala suurus 46 m². 
 
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Käärasoo tee) 
Otsustati nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega Pärnu linnale kuuluval 
kinnisasjal, registriosa nr 4280306 (katastriüksuse aadress: Pärnumaa, Pärnu linn, Paikuse alev, 
5680079 Käärasoo tee L1, katastritunnus  56801:001:1132, sihtotstarve – transpordimaa), 
servituudi ala suurus 232 m². 
 
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Oru tn) 
Otsustati nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega Pärnu linnale kuuluval 
kinnisasjal, registriosa nr 53306 (katastriüksuse aadress: Pärnumaa, Pärnu linn, Paikuse alev, 
5680103 Oru tänav, katastritunnus  56801:001:0721, sihtotstarve – transpordimaa), servituudi ala 
suurus 103 m². 
 
20. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Seljametsa kergliiklustee) 
Otsustati nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega Pärnu linnale kuuluval 
kinnisasjal, registriosa nr 5474650 (katastriüksuse aadress: Pärnumaa, Pärnu linn, Paikuse alev, 
5680403 Seljametsa kergliiklustee L4, katastritunnus  56801:001:12699, sihtotstarve – 
transpordimaa), servituudi ala suurus 61 m². 
 



21. Ehitusloa andmine Tiigi, Muti, Põldeotsa, Rebasefarmi 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Audru alevikus Tiigi, Muti, 
Põldeotsa ja Rebasefarmi elamupiirkondade veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamiseks. 
 
22. Ehitusloa andmine Pärna allee 5 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Audru alevikus, Pärna allee 5 
kinnistul (katastritunnus 15904:003:0191) asuva tootmishoone ümberehitamiseks. 
 
23. 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. 

24. Detailplaneeringute täpsustavate projekteerimis tingimuste andmine Paide mnt 7 kinnistule 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 12.06.2017 korraldusega nr 323 kehtestatud Paide maantee 7 
kinnistu detailplaneeringu seletuskirja ja joonist „Põhijoonis tehnovõrkudega“ selliselt, et lubada 
hoonestuse kõrguse muutmist 10% ulatuses Paide mnt 7 kinnistu kagunurgas viilhalli / laohoone osas, mille 
tulemuseks on hoone suurimaks lubatud kõrguseks 13,2 meetrit. Muus osas jääb detailplaneering kehtima 
muutmata kujul. 
 
25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn Roheline tn 23a (katastritunnus 62507:010:8410; 
kinnistu registriosa nr 1180805) ja Lille tn 9c (katastritunnus 62507:010:8430; kinnistu registriosa 
nr 1180905) asuvate katastriüksuste vahelise piirimuutmise tulemusel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
 
koha-aadress                                    ehituskrundi number           sihtotstarve 
Roheline tn 23a                                             1468                           elamumaa – 100% 
Lille tn 9c                                                       1470                           elamumaa – 100% 
 
 
 


