
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. mai 2017 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Volitada kuni 13.04.2022 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. Volituste andmine 
Volitada kuni 10.04.2022 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. 
 
3. Volituste andmine 
Volitada kuni 24.04.2022 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. 
 
4. Toetuse eraldamine haridusprojektidele 
Vastavalt Pärnu LV korraldusele otsustati eraldada toetust järgmistele haridusprojektidele: 
   

Jrk Taotleja Projekt Summa 
eurodes 

1. Pärnu Mai Kool Magnetite maailmas 820,00 

2. Pernova Hariduskeskus Keelekümblus Tehnikamajas 300,00 

3. Pärnu Muusikakool IV Pärnu kitarrifestival 500,00 

4. MTÜ Herbert Hahni Selts Loengusari: vanemahariduse edendamine 200,00 

5. SA Pärnu Muuseum Pärnu Muuseumi Loomelaager 600,00 

6. MTÜ Pärnu Vabakooli Selts Rahvusvaheline loovuslaager 300,00 

7. J.R.Tantsustuudio OÜ Etenduse“Kevad aasal“ korraldamine 400,00 

  KOKKU 3120,00 

 
5. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
Vastavalt Pärnu LV korraldusele otsustati pikendada isiku poolt esitatud vaide seoses tema 
tütrele määratud elukohajärgse kooliga läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva võrra. 
 
6. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kautusse andmine otsustuskorras 
Otsustati tunnistada nurjunuks Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017. a korralduse nr 145 
alusel katastriüksuste Kesklinna rand R1 ja R2 osade kasutusse andmiseks 11. aprillil 2017 
läbi viidud enampakkumine, kuna pakkumisele ei laekunud ühtki pakkumise tingimustele 
vastavat pakkumist ja anda otsustuskorras tasumääraga 8500 eurot suveperioodi eest viieks 
suveperioodiks OÜ Siris kasutusse riietuskabiinide paigaldamiseks Kesklinna rand R1 ja R2 
osad. 



7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ VRL Raduga) 
Otsustati anda otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2017 MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga 
kasutusse Pärnu linnas Rüütli tn 23 asuva hoone II korrusel paiknevad ruumid üldpinnaga 
57,5m2. 
 
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia 
Eesti AS kasuks 
Otsustati anda nõusolek Telia Eesti AS-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
- Riia maantee T2 (kinnistusraamatu registriosa nr 2754105, katastritunnus 62511:076:0003, 
pindala 6543 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala 
suurus 6 m2);  
- Karja tänav T7 (kinnistusraamatu registriosa nr 7274550, katastritunnus 62501:001:0395, 
pindala 4522 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala 
suurus 6 m2); 
- Vanapargi tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa nr 2750405, katastritunnus 
62511:133:0004, pindala 1064 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa, isikliku 
kasutusõigusala suurus 16 m2); 
- Kaubasadama tee T2 (kinnistusraamatu registriosa nr 2731705, katastritunnus 
62501:042:0015, pindala 18251 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa, isikliku 
kasutusõigusala suurus 131 m2). 
 
9. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Linnavalitsuse kantselei 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse kantseleile 29 tasuta ilma registreerimisnumbrita 
parkimisluba Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates 
väljastamisest. 
 
10. Tasuta parkimislubade andmine - SA Pärnu Haigla (Doonortelgid Pärnus) 
Seoses avaliku ürituse korraldamisega 23. maist 2017 kuni 24. maini 2017 (Doonortelgid 
Pärnus; korraldamise luba nr 13-4/33/2017) otsustati anda SA-le Pärnu Haigla 10 tasuta 
parkimisluba alljärgnevate sõidukite Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks 
tähtajaga alates 22. maist 2017 kuni 24. maini 2017 (ka): 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 965 AUF; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 492 BDD; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 892 BJV; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 665 BPN; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 892 MGK; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 388 BGJ; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 630 BRX; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 417 MLS; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 377 MDX; 
-           mootorsõiduk registreerimisnumbriga 117 BNB. 
 
11. Ettevõtliku pärnaka 2016/2017 konkurssi tulemuste kinnitamine 
Kinnitati konkursi “Ettevõtlik pärnakas 2016/2017” võitjaks Tiina Viira ja Mairi Laide äriplaan 
„Pesuliisu“ ning maksti välja Pesuliisu OÜ-le toetus summas 3000 eurot. 
 
12. Sundvalduse seadmine 
Vastavalt Pärnu LV korraldusele ja sundvõõrandamise seaduse § 6 lõike 1, § 461 lõiked 1, 2, 3 
ja § 463 lõike 5 ning Elektrilevi OÜ taotlusele otsustati seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus 



vastavalt korraldusele alljärgnevatele kinnisasjadele: 
- Vee tn 4 
- Tallinna mnt 1 
- Tallinna mnt 2 
- Suur-Jõekalda 12 
 
17. Kinnistute valdusesse andmine 
Vastavalt Pärnu Linnavolikogu 28.06.2001 määrusele otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse 
majandusosakonna valdusesse põhivarana järgmised kinnistud: 

- Kalevi puiestee T10 – katastritunnus 62501:001:0576, kinnistu registriosa number 6812550, 
pindala 509 m², maksustamishind 910 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Kalevi puiestee T11 – katastritunnus 62501:001:0577, kinnistu registriosa number 6954050, 
pindala 1398 m², maksustamishind 2500 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Kalevi puiestee T12– katastritunnus 62501:001:0551, kinnistu registriosa number 6850150, 
pindala 3267 m², maksustamishind 5850 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Uus-Sauga tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0533 kinnistu registriosa number 6800150, 
pindala 3813 m², maksustamishind 4380 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Uus-Sauga tänav T6 – katastritunnus 62501:001:0534 kinnistu registriosa number 6820250, 
pindala 2744 m², maksustamishind 3160 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Uus-Sauga tänav T7 – katastritunnus 62501:001:0532 kinnistu registriosa number 6835250, 
pindala 2642 m², maksustamishind 3040 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Uus-Sauga tänav T8 – katastritunnus 62501:001:0575 kinnistu registriosa number 6836250, 
pindala 3384 m², maksustamishind 3890 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Uus-Sauga tänav T9 – katastritunnus 62501:001:0572 kinnistu registriosa number 6811050, 
pindala 746 m², maksustamishind 860 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Havi tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0544 kinnistu registriosa number 7073150, 
pindala 2641 m², maksustamishind 3040 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Havi tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0574 kinnistu registriosa number 6844850, 
pindala 461 m², maksustamishind 530 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Jaani tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0546, kinnistu registriosa number 6944450, 
pindala 1530 m², maksustamishind 1760 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Jaani tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0550, kinnistu registriosa number 6951450, 
pindala 1857 m², maksustamishind 2140 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Jaani tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0535, kinnistu registriosa number 6798250, 
pindala 1877 m², maksustamishind 2160 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Jaani tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0537, kinnistu registriosa number 6820650, 
pindala 1692 m², maksustamishind 1950 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Jaani tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0573 kinnistu registriosa number 6806250, 
pindala 1273 m², maksustamishind 1460 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Rannametsa tee T2 – katastritunnus 62501:001:0716 kinnistu registriosa number 6800050, 
pindala 4447 m², maksustamishind 7960 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Rannametsa tee T3 – katastritunnus 62501:001:0806 kinnistu registriosa number 6798150, 
pindala 333 m², maksustamishind 600 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Ploomi tänav – katastritunnus 62501:001:0777 kinnistu registriosa number 7163150, 
pindala 1852 m², maksustamishind 2370 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Savi tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0774 kinnistu registriosa number 7454450, 
pindala 973 m², maksustamishind 620 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Kännu tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0766 kinnistu registriosa number 6874150, 
pindala 1056 m², maksustamishind 1890 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 



- Kännu tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0767 kinnistu registriosa number 7009450, 
pindala 1219 m², maksustamishind 2180 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Kännu tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0768, kinnistu registriosa number 7365050, 
pindala 1079 m², maksustamishind 1930 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Kaarli tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0829, kinnistu registriosa number 7271250, 
pindala 110 m², maksustamishind 1050 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Laane tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0348 kinnistu registriosa number 6820950, 
pindala 1289 m², maksustamishind 2310 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Laane tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0350 kinnistu registriosa number 6809250, 
pindala 3007 m², maksustamishind 5380 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Laane tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0354 kinnistu registriosa number 6832550, 
pindala 226 m², maksustamishind 400 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Laane tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0355 kinnistu registriosa number 6836150, 
pindala 3514 m², maksustamishind 6290 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Laane tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0356, kinnistu registriosa number 6806150, 
pindala 715 m², maksustamishind 1280 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Laane tänav T6 – katastritunnus 62501:001:0357, kinnistu registriosa number 6813150, 
pindala 2429 m², maksustamishind 4350 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L). 
 
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Savi tn 5 // 7 (katastritunnus 62504:080:0860; kinnistu registriosa 
nr 1822605) asuva kinnistu jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
 
koha-aadress                          ehituskrundi number                        sihtotstarve 
Savi tn 5                                  1725                                        ärimaa – 70%, tootmismaa – 30% 
Savi tn 7                                  2403                                        ärimaa  – 80%, tootmismaa  – 20%. 
 
19. AS Pärnu Vesi 2016. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine 
Vastavalt Pärnu LV korraldusele otsustati kinnitada AS Pärnu Vesi majandusaasta aruanne 
seisuga 31.12.2016.  
Kasumijaotus kinnitati alljärgnevalt (eurodes): 
- eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2015                        31 985 476   
- 2016. aasta aruandeaasta kasum                                                                118 346  
- kokku kasum jaotamiseks                                                                             32 103 822 
- suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse                                   118 346 
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2016. aasta majandusaasta aruande 
kinnitamist  32 103 822 
 
20. OÜ Kümblus 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
Vastavalt Pärnu LV korraldusele otsustati kinnitada OÜ Kümblus majandusaasta aruanne 
seisuga 31.12.2016. 
Kahjumi katmine kinnitati alljärgnevalt (eurodes):  
- eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2015                                                371 
386  
- 2016. majandusaasta kahjum                                                                                              - 16 632  
- katta 2016. majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumist                   - 16 
632 
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2016. aasta majandusaasta aruande 
kinnitamist  354 754 


