
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 13. märtsi 2017 istungist 
 
1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine 
Eraldati 2017. aasta kultuuriprojektide toetused.  

 
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.207 korralduse nr 2 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" 
muutmine 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 03. jaanuari 2017 korralduse nr 2 „Kultuuriprojektidele 
toetuste eraldamine“ punkt 1.45. 
 
3. Konkursi väljakuulutamine 
Kuulutati välja avalik konkurss Pärnu Linnaorkestri direktori 30. juunil 2017 vabaneva ametikoha 
täitmiseks. 
 
4. Pärnu Linnavalitsuse 14.11.2011 korralduse nr 393 “Tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja 
tänab“ Pärnu linna komisjoni koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 14. novembri 2011 korraldus nr 393 
„Tunnustussüsteemi “Eestimaa õpib ja tänab” Pärnu linna komisjoni koosseisu kinnitamine“, kuna puudub 
vajadus nimetatud komisjoni järele. 

 
5. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine 
Otsustati nimetada AS Pärnu Vesi 2016. ja 2017. aasta majandusaasta aruannete audiitorkontrolli läbiviijaks 
Grant Thornton Baltic OÜ juhtivaudiitor Aivar Kangust. 

 
6. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 200 eurot avalike suhete teenistusele, küüditamisohvrite 
mälestuspäeva ürituse kuludeks. 

7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid) 
OÜ Pruutpaar kasutusse otsustati anda, alates 07. märtsist 2017 kuni 06. märtsini 2022, Pärnus Vee tn 2 
asuvas hoones paikneva  äriruumid üldpinnaga 98 m2 üürimääraga 450 eurot kuus. 

 
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid) 
OÜ Joogaliin kasutusse otsustati anda kuni 04. novembrini 2020 Pärnus Vee tn 2 asuva hoone äriruumid 
üldpinnaga 133 m2  üürimääraga 290 eurot kuus. 

 
9. Pärnu Linnavalitsuse 09.11.2012 korralduse nr 483 muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 05.11.2012 korraldust nr 483 „Linnavara kasutusse andmine 
otsustuskorras“ järgmiselt:  

- asendada punktis 1 lauseosa „üldpinnaga 513,8 m2 (hoone plaanil ruumid nr 55, 55c, 56, 70, 107 
– 113, 117 – 118)“ lauseosaga „üldpinnaga 383,9 m2  (hoone plaanil ruumid nr 70-72, 113, 118 
ning osaliselt 111 ja 117) “ 
- täiendada korraldust punktiga 2.1.4 järgmises sõnastuses: „2.1.4 üürimäär alates 01.02.2017 – 
410 (nelisada kümme) eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)“ 



 
10. Linnavara võõrandamine (Rüütli 40, Kuninga 26, 28; Rüütli 51 M1) 
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine järgnevate kinnisasjade võõrandamiseks:  

1. Kinnistu asukohaga Rüütli tn 40, Pärnu linn (registriosa nr 21205, sihtotstarve ärimaa, pindala 1016 m2: 
- enampakkumise alghind 690 000 (kuussada üheksakümmend tuhat) eurot 
- tagatisraha 69 000 (kuuskümmend üheksa tuhat) eurot 
 
2. Kinnistu asukohaga Kuninga tn 28, Pärnu linn (registriosa nr 2505905, sihtotstarve ärimaa, pindala 381 
m2): 
- enampakkumise alghind – 195 000 (ükssada üheksakümmend viis tuhat) eurot 
- enampakkumise tagatisraha – 19 500 (üheksateist tuhat viissada) eurot 
 
3. Kinnistu asukohaga Kuninga tn 26, Pärnu linn (registriosa nr 371605, sihtotstarve ärimaa 45%, elamumaa 
40%, tootmismaa 15%, pindala 358 m2):  
- enampakkumise alghind – 145 000 (ükssada nelikümmend viis tuhat) eurot 
- enampakkumise tagatisraha – 14 500 (neliteist tuhat viissada) eurot 
 
4. Korteriomand asukohaga Rüütli tn 51, Pärnu linn (registriosa nr 1569205), mis moodustab 1855/7833 
mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62510:093:0990 (katastriüksuse sihtotstarve 95% ärimaa, 5% 
elamumaa, pindala 721m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi 
reaalosaks ning reaalosana mitteeluruum nr M1 üldpinnaga 185,5 m2 järgmistel tingimustel: 
- enampakkumise alghind – 280 000 (kakssada kaheksakümmend tuhat) eurot 
- tagatisraha – 28 000 (kakskümmend kaheksa tuhat) eurot 

 
11. Parkimisloa kehtetuks tunnistamine ja tasuta parkimisloa andmine (AS Pärnu Vesi) 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 07.11.2016 korralduse nr 616 “Tasuta parkimislubade 
andmine“ punkti 1 alusel väljastatud tasuta parkimisluba AS Pärnu Vesi mootorsõidukile 
registreerimisnumbriga 471BBE ja anda tasuta parkimisluba tähtajaga 26.11.2017 mootorsõiduki 
registreerimisnumbriga 877BSL parkimiseks Pärnu linnas Vingi tn 13 kinnistuga piirnevate tänavate (Lai tn ja 
Vingi tn) osadel.  

 
12. Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Kehtestati Kooli tn 59 kinnistu detailplaneering. 
 


