
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 9. jaanuari 2017 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Otsustati volitada sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana sooritama piiratud teovõimega täisealise nimel tehinguid ja toiminguid. 

2. Volituste andmine 
Volitati sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma eestkostja ülesandeid, sealhulgas sooritama tehinguid ja toiminguid. 
 
3. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade 
kehtestamine 
Otsustati kehtestada 2017. aastaks kultuuriühingutele antava toetuse arvestuslikud määrad ja 
avatud kultuurikeskustele antava rahalise toetuse arvestuslikud määrad aasta kohta järgmiselt:  
 
- kultuuriühingule antava rahalise toetuse arvestuslik pearaha määr: 93,00 eurot 
- kultuuriühingule antava saavutustoetuse arvestuslik määr: 670,00 eurot  
- avalikus kasutuses olevate ruumide pindala üks ruutmeeter: 20,00 eurot  
- avaliku teenuse osutamine: 119,00 eurot 
- personalikulude osaline hüvitamine 1 töötaja kohta: 660,00 eurot 

4. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine 
Otsustati eraldada 2017. aasta kultuuriühingute ja avatud kultuutikeskuste tegevustoetused. 
 
5. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 
Otsustati eraldada noorsooprojektide 2017. aasta toetused. 

6. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kehtestamine 
Otsustati kehtestada 2017. aastal eralasteaedade tegevustoetuse arvestuslikuks maksumuseks 160 
eurot kuus ühe lapse kohta. 
 
7. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise 
taotlemine 
Otsustati omandada OÜ-lt Kalda Kodu tasuta Pärnu linnale Rääma tn 7 kinnistu detailplaneeringu 
alusel moodustatav  transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi suurusega 764 m 2, mis on Pärnu 
linnale vajalik kinnisasjale ehitatava sõidutee osa ning jalg- ja kergliiklustee koos 
tänavavalgustusega ja sademeveekanalisatsiooniga avaliku kasutamise tagamiseks. Ja taotleda 
Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist detailplaneeringu kohaselt kinnisasja Rääma tn 
7 jagamisel moodustatavatele kinnisasjadele, ehituskrundid EK-1 kuni EK-5, ehitatavate (Rääma 
tänavalt kuni Pärnu jõe kallasrajani) avalikuks kasutamiseks ettenähtud jalg- ja kergliiklusteede ja 
Pärnu jõe poolses osas haljasalade ja laste mänguväljakute avalikuks kasutamiseks ning sadevee 
kollektori talumiseks. 



8. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögisisustus) 
Otsustati korraldada Pärnu Vanalinna Põhikooli köögisisustuse ja -seadmete ostmiseks ning 
paigaldamiseks avatud hankemenetlusega riigihange „Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja 
-sisustuse ostmine“. 
 
9. Tasuta parkimislubade andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnale kaks tasuta registreerimisnumbrita 
parkimisluba tähtajaga üks aasta parkimiseks Pärnu linna haldusterritooriumil. 
 
10. Hirve tn 11 detailplaneeringu koostamise lõpetamine 
Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 12. august 2013 korraldusega nr 361 “Hirve tn 11 kinnistu 
detailplaneeringu koostamise algatamine” algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus ja 
tunnistada nimetatud korraldus kehtetuks. 
 
11. Niidu tn 11a ajutise PVC laohoone kasutusloa väljastamine 
Otsustati väljastada kasutusluba kehtivuse tähtajaga kuni 05.10.2020 Pärnus Niidu tn 11a kinnistul.  

12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 
Otsustati määrata moodustavale katastriüksusele koha-aadress, sihtotstarve ja pindala järgmiselt: 
Pärnu linn, Oja tn 144, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa,  pindala 21339 m². 
 
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste 
Rehabilitatsioonikeskuse ümberkorraldamine"  
Volikogu istungile suunati eelnõu korraldada Pärnu Linnavalitsuse hallatavad asutused Eakate 
Avahoolduskeskus ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus alates 1. aprillist 2017 
ümber, ühendades Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse 
üheks  Pärnu Linnavalitsuse hallatavaks asutuseks, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad 
tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus. 
 
14. Pärnu Linnavolikogu määrus - Restaureerimis- ja rekonstrueerimisteotuste ja -preemiate 
määramise kord 
Volikogu istungile suunati määrus- Restaureerimis- ja rekonstrueerimistoetuste ja –preemiate 
määramise kord. 
 
15. Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine 
Volikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala kinnistu 
detailplaneering. 
 
16. Tasuta parkimislubade andmine 
Otsustati anda Pärnu Maakohtule kolm tasuta parkimisluba tähtajaga üks aasta alates korralduse 
vastuvõtmisest järgmistele mootorsõidukitele: 
- mootorsõiduki registreerimisnumbriga 674 BRX parkimiseks Pärnu linna avalikul tasulisel 
parkimisalal 
- mootorsõiduki registreerimisnumbriga 006 BMP parkimiseks Nikolai, Kuninga ja Vee tänavatel 



- mootorsõiduki registreerimisnumbriga 153 MPL parkimiseks Nikolai, Kuninga ja Vee tänavatel 
 
17. Riigihanke „Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula hoonetekompleksi projekteerimistööd ja 
autorijärelevalve teenus“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja 
kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste tagasilükkamine 
Otsustati riigihanke „Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula hoonetekompleksi projekteerimistööd ja 
autorijärelevalve teenus“  hankemenetlusel kvalifitseerida pakkujad OÜ Esplan, AS RTG 
Projektbüroo ja SWECO Projekt AS, tunnistada nende esitatud pakkumused vastavaks ning lükata 
tagasi kõik pakkumused, kuna pakkumuste maksumused ületavad riigihanke eeldatavat 
maksumust.  
 
18. Riigihanke korraldamine 
Otsustati korraldada Pärnu Raja tn 7 kinnistule lasteaia ja ujumiskooli liginullenergia 
hoonetekompleksi projekteerimistööde ja autorijärelevalve teenuse tellimiseks avatud 
hankemenetlusega riigihange “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujumiskooli liginullenergia 
hoonetekompleksi projekteerimistööd ja autorijärelevalve teenus“. 
 
19. Tasuta sõiduõiguse andmine 
Otsustati anda tasuta sõiduõigus Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna 15 teenistujale, Pärnu 
Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna 3 teenistujale, Eakate Avahoolduskeskuse 7 
hooldustöötajale ning Pärnu Lasteküla 7 kasvatusala töötajale. 
 
20. Rääma tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine  
Volikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Rääma tn 7 kinnistu detailplaneering. 
 

21. Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord 
Volikogu istungile suunati määrus- Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord. 
 


