
Ülevaade	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  18.	  detsember	  2017	  istungist	  
	  	  
1.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  struktuuri	  ja	  teenistuskohtade	  koosseisu	  muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavolikogu	  30.11.2017	  otsusega	  nr	  13	  kinnitatud	  	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  struktuuri	  ja	  teenistujate	  koosseisu	  järgmiselt:	  
-‐	  nimetada	  õigus-‐ja	  personaliteenistuse	  juristi	  töökoht	  ümber	  õigusnõuniku	  ametikohaks	  ja	  viia	  
linnasekretäri	  alluvusse;	  
-‐	  nimetada	  õigus-‐ja	  personaliteenistuse	  	  õigusnõunik-‐	  teenistuse	  juhataja	  ametikoht	  	  	  ümber	  
teenistuse	  juhataja	  ametikohaks;	  
-‐	  lugeda	  teabekorralduse	  teenistuse	  	  info	  vanemspetsialisti	  töökoht	  ametikohaks;	  
-‐	  nimetada	  kultuuri-‐	  ja	  sporditeenistuse	  kultuuritöö	  spetsialisti	  töökoht	  ümber	  kultuuritöö	  
toimetaja	  töökohaks;	  
-‐	  vähendada	  	  korrakaitseteenistust	  1	  vanemmenetleja	  ametikoha	  võrra;	  
-‐	  suurendada	  sotsiaalosakonna	  lastekaitseteenistust	  1	  lastekaitsespetsialisti	  ametikoha	  võrra;	  
-‐	  lugeda	  linnavalitsuse	  töökohtade	  koormuseks	  63,	  	  ametikohtade	  koormuseks	  117,	  kokku	  180.	  
	  	  
2.	  Pärnu	  Haldusteenuste	  töötajate	  koosseisu	  kinnitamine	  
Otsustati	  kinnitada	  Pärnu	  Haldusteenuste	  töötajate	  koosseis	  alates	  01.	  jaanuarist	  2018	  
järgmiselt:	  

Ametikoht	   Ametikohtade	  
arv	  

Juhataja	   1	  
Välitööde	  juht	   1	  
Ehitus-‐	  ja	  projektijuht	   1	  
Parkimiskorralduse	  juht	   1	  
Heakorra-‐	  ja	  ehitustööline	   8	  
Kalmistuvaht	   5,5	  
Parkimiskorraldaja-‐assistent	   1	  
Parkimiskorraldaja	   4	  
Lavassaare	  külakeskuse	  
administraator	   1	  
Audru	  kultuurikeskuse	  administraator	   1	  
Audru	  spordihoone	  administraator	   1	  
Audru	  osavalla	  maja	  koristaja	   1	  
Audru	  spordihoone	  koristaja	   1	  
Koristaja	  (Paikuse)	   1	  
Heakorratööline	  (Paikuse)	   3	  
Paadijuht	  (Tõstamaa)	   1	  
Hõljukijuht	   1	  
Talvesadama	  kapten	   1	  
Sotsiaalmaja	  koristaja	   3	  
Haldusjuht	  (Audru)	   1	  
KOKKU:	   38,5	  
	  	  



3.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  20.03.2017	  korralduse	  nr	  142	  muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  20.	  märtsi	  2017	  korraldusega	  nr	  142	  kinnitatud	  Pärnu	  
Sotsiaalkeskuse	  töötajate	  koosseisu	  ja	  lisada	  nimetatud	  loetellu	  „Linnaeelarvest	  finantseeritud	  
töökohad“	  4	  hooldustöötaja	  ja	  0,5	  tugiisiku	  töökohta,	  töökohtade	  arv	  kokku	  50,45.	  

4.	  Abielu	  sõlmimise	  teenuse	  eest	  tasu	  kehtestamine	  
Otsustati	  kehtestada	  väljaspool	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  ametiruume	  abielu	  sõlmimise	  teenuse	  
eest	  tasu	  järgmiselt:	  

Teenus	   Ühik	   Hind	  (koos	  
käibemaksuga)	  

abielu	  sõlmimise	  tseremoonia	  Pärnu	  
linna	  kui	  asustusüksuse	  
territooriumil	  

üritus	   120	  eurot	  

abielu	  sõlmimine	  Pärnu	  maakonnas	  
väljaspool	  Pärnu	  linna	  kui	  
asustusüksust	  

üritus	   280	  eurot	  

	  	  
5.	  Koolieelsete	  lasteasutuste	  hoolekogude	  koosseisude	  kinnitamine	  
Kinnitati	  Pärnu	  linna	  koolieelsete	  lasteasutuste	  hoolekogud.	  
	  	  
6.	  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: 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Papiniidu	  tänav	  T4	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2694005,	  
katastritunnus	  62513:171:0013,	  pindala	  2699	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  64	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Kase	  tänav	  T2	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2917705,	  
katastritunnus	  62505:046:0003,	  pindala	  10117	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  14	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Niidu	  	  tänav	  T7	  (kinnistusregistriosa	  nr	  8250550,	  
katastritunnus	  62501:001:0689,	  pindala	  14982	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  206	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Vana-‐Savi	  	  tänav	  T7	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2921905,	  
katastritunnus	  62501:001:0062,	  pindala	  7331	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  52m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Jalaka	  tänav	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2529550,	  katastritunnus	  
62501:001:0234,	  pindala	  2902	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  
isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  14	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Aisa	  tänav	  T3	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2877905,	  
katastritunnus	  62512:026:0018,	  pindala	  1406	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  10	  m2); 



-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Suur-‐Posti	  	  tänav	  T6	  (kinnistusregistriosa	  nr	  411650,	  
katastritunnus	  62501:001:0164,	  pindala	  976	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  13m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Suur-‐Jõe	  tänav	  T11	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7330650,	  
katastritunnus	  62501:001:0506,	  pindala	  7268m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  35	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Suur-‐Jõe	  tänav	  T10	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7348450,	  
katastritunnus	  62501:001:0421,	  pindala	  8459	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  42	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Liiva	  	  tänav	  T3	  (kinnistusregistriosa	  nr	  409250,	  katastritunnus	  
62501:001:0120,	  pindala	  1681	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  
isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  1	  m2); 
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Suur-‐Jõe	  tänav	  T2	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2782705,	  
katastritunnus	  62511:156:4540,	  pindala	  672	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  
transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  21	  m2). 
	  	  
7.	  Nõusoleku	  andmine	  sideehitiste	  ehitamiseks	  ja	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  Eesti	  
Lairiba	  Arenduse	  Sihtasutuse	  kasuks.	  
Otsustati	  anda	  nõusolek	  aktsiaseltsile	  Eesti	  Lairiba	  Arenduse	  Sihtasutusele	  tehnorajatise	  
ehitamiseks	  ja	  tähtajatu	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  Pärnu	  linna	  omandis	  olevatele	  
kinnisasjadele:	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Paide	  maantee	  T1	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2899905;	  katastritunnus	  
62509:038:0006,	  pindala	  9564	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  271	  m2)	  ;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Paide	  maantee	  T2	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7515550,	  katastritunnus	  
62501:001:0726,	  pindala	  15237	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  1076	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Paide	  maantee	  T3	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7384550,	  katastritunnus	  
62501:001:0728,	  pindala	  15237	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  1076	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Paide	  maantee	  T4	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7367350,	  katastritunnus	  
62501:001:0730,	  pindala	  7657	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  711	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Reiu	  jõgi	  L1	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2909505,	  katastritunnus	  
62520:001:0018,	  pindala	  35030	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  veekogude	  maa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  43	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Marjametsa	  tee	  T2	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7098050,	  katastritunnus	  
62501:001:0373,	  pindala	  827	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  118	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Kalevi	  puiestee	  T12	  (kinnistusregistriosa	  nr	  6850150,	  katastritunnus	  
62501:001:0551,	  pindala	  3267	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  627	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Kalevi	  puiestee	  T11	  (kinnistusregistriosa	  nr	  6954050,	  katastritunnus	  
62501:001:0577,	  pindala	  1398	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  187	  m2);	  



-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Männimetsa	  tee	  T2	  (kinnistusregistriosa	  nr	  7092550,	  katastritunnus	  
62501:001:0741,	  pindala	  1745	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  403	  m2);	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Sanglepa	  salumets	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2175405,	  katastritunnus	  
62508:036:0005,	  pindala	  18615	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  	  157	  m2).	  
	  	  
8.	  Nõusoleku	  andmine	  kinnisasja	  Riia	  mnt	  T10	  koormamiseks	  reaalservituudiga.	  
Otsustati	  anda	  nõusolek	  kinnistu	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Riia	  mnt	  T10	  (kinnistusregistriosa	  nr	  
2700005,	  katastritunnus	  62513:176:0034,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  transpordimaa,	  pindala	  
13118	  m²)	  koormamiseks	  reaalservituudiga	  kinnistute	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Riia	  mnt	  175a	  
(kinnistusregistriosa	  nr	  2777005,	  katastritunnus	  62513:176:	  0041,	  pindala	  708	  m2,	  sihtotstarve	  
elamumaa)	  ja	  177	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2777105,	  katastritunnus	  62513:176:	  0042,	  pindala	  
695	  m2,	  sihtotstarve	  elamumaa)	  ja	  177b	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2776905,	  katastritunnus	  
62513:176:	  0043,	  pindala	  908	  m2,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  maa	  maksustamishind	  1	  m2	  eest	  4,47	  
eurot,	  hinnatsoon	  H0625016)	  liitmisel	  moodustatava	  kinnistu	  kasuks	  alljärgnevatel	  tingimustel:	  
-‐	  reaalservituudi	  ala	  on	  asendiplaanil	  näidatud	  maa-‐ala;	  
-‐	  reaalservituut	  seatakse	  tähtajatult;	  
-‐	  reaalservituut	  seatakse	  tasuta.	  
	  	  
9.	  Linnavara	  võõrandamine	  (metsamaterjali	  müük)	  
Otsustati	  võõrandada	  kirjalikul	  enampakkumisel	  261,37	  tm	  metsamaterjali,	  sh	  männipalki	  
54,471	  tm,	  kuusepalki	  12,1814	  tm,	  kasepalki	  0,4123	  tm,	  männi	  paberipuud	  100,8	  tm,	  oksapuu	  
kütet	  1,4	  tm,	  lehtpuukütet	  27	  tm,	  haava	  paberipuud	  28,9	  tm,	  kase	  paberipuud	  31,5	  tm	  ja	  kuuse	  
paberipuud	  4,7	  tm):	  
-‐	  enampakkumise	  alghind	  9	  000	  (üheksa	  tuhat)	  eurot	  (hinnale	  lisandub	  käibemaks);	  
-‐	  tagatisraha	  900	  (üheksasada)	  eurot.	  
	  	  
10.	  Tasuta	  parkimisloa	  andmine	  
Otsustati	  anda	  Tööinspektsioonile	  (registrikood	  70001969)	  1	  tasuta	  parkimisluba	  ametiauto	  
(registreerimisnumbriga	  588	  TKN)	  Tööinspektsiooni	  Pärnu	  kontori	  asukohas,	  sh	  teater	  Endla	  
esisel	  Keskväljaku	  parklas,	  Vee	  tänaval	  Keskväljak	  1	  kõrval	  parkimiseks	  tähtajaga	  1	  aasta	  alates	  
parkimisloa	  väljastamisest.	  

11.	  Ehitusloa	  väljastamine	  A.H.Tammsaare	  pst	  10	  korterelamu	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  maakond,	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  A.H.Tammsaare	  pst	  10	  
kinnistule	  (katastritunnus	  62512:034:0005)	  korterelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  
teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni,	  sademeveekanalisatsiooni,	  
soojavarustuse	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
12.	  Ehitusloa	  väljastamine.	  Lai	  tn	  2	  kunstisadama	  hoone	  püstitamine	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba,	  Pärnus,	  Pärnu	  linn,	  Lai	  tn	  2	  kinnistul	  Läänemere	  kunstisadama	  
peahoone	  ja	  Pärnu	  jõgi	  L2	  kinnistul	  ujuvpaviljonide	  ja	  ujuv-‐väljaku	  püstitamiseks	  koos	  ehitiste	  
teenindamiseks	  vajaliku	  soojatorustiku,	  veevarustuse,	  sademevee-‐	  ja	  reoveekanalisatsiooni,	  
side-‐	  ning	  elektrivarustuse	  ja	  kaldakindlustuse	  rajamisega.	  
13.	  Ehitusloa	  väljastamine	  Maagi	  tn	  6	  üksikelamu	  püstitamine	  



Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  maakond,	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Maagi	  tn	  6	  kinnistule	  
(katastritunnus	  62593:073:0039)	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  
veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
14.	  Kampaania	  "Värvid	  Linna!"	  tulemuste	  kinnitamine	  
Otsustati	  kinnitada	  kampaania	  “Värvid	  Linna!”	  tulemused	  ja	  maksta	  
kuludokumentide	  alusel	  välja	  järgmised	  kuluhüvitised: 
Füüsilistele	  isikutele: 
-‐	  Roheline	  tn	  1	  –	  kuluhüvitis	  338,55	  €	  (värvikogus	  89,5	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  
677,1	  €); 
-‐	  Piiri	  tn	  25	  –	  kuluhüvitis	  155,56	  €	  (värvikogus	  28,8	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  311,11	  
€); 
-‐	  Suur-‐Jõekalda	  tn	  4-‐2	  –	  kuluhüvitis	  151,11	  €	  (värvikogus	  44,66	  l,	  omaosaluse	  
maksumus	  302,21	  €); 
-‐	  Oja	  tn	  11	  –	  kuluhüvitis	  79,49	  €	  (värvikogus	  36	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  158,97	  €); 
-‐	  Karikakra	  tn	  27	  –	  kuluhüvitis	  14,65	  €	  (värvikogus	  24	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  29,3	  
€); 
-‐	  Majaka	  tn	  4	  –	  kuluhüvitis	  64,00	  €	  (värvikogus	  30	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  128,00	  
€). 
	   
Juriidilisele	  isikule: 
-‐	  KÜ	  Mai	  tn	  43	  –	  kuluhüvitis	  26,60	  €	  (värvikogus	  20	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  66,50	  
€); 
-‐	  MTÜ	  Herbert	  Hahni	  Selts,	  Kooli	  tn	  11	  –	  kuluhüvitis	  82,36	  €	  (värvikogus	  52	  l,	  
omaosaluse	  maksumus	  205,91	  €); 
-‐	  Elektrijaama	  OÜ,	  Uus	  tn	  3	  –	  kuluhüvitis	  442,60	  €	  (värvikogus	  254	  l,	  omaosaluse	  
maksumus	  1105,40	  €); 
-‐	  KÜ	  Suur-‐Jõe	  tn	  69	  –	  kuluhüvitis	  83,52	  €	  (värvikogus	  45,1	  l,	  omaosaluse	  maksumus	  
208,80	  €). 
	  	  
15.	  Akadeemia	  tn	  7	  koha-‐aadresside	  määramine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn,	  Akadeemia	  tn	  7	  asuval	  maaüksusel	  (katastritunnus	  
62510:115:0140,	  kinnistu	  registriosa	  nr	  1797905)	  maaüksuse	  koha-‐aadress	  paralleelaadressiks	  
ning	  määrata	  hoonetele	  koha-‐aadressid	  järgmiselt:	  
-‐	  uus	  maaüksuse	  koha-‐aadress	  Akadeemia	  tn	  7	  //	  Vana-‐Tallinna	  tn	  2;	  
-‐	  ärihoone	  (ehitisregistrikood	  103016689)	  unikaalaadress	  Akadeemia	  tn	  7;	  
-‐	  pakimaja	  (ehitisregistrikood	  103016690)	  unikaalaadress	  Vana-‐Tallinna	  tn	  2.	  
	  	  
16.	  Kinnistute	  valdusesse	  andmine	  
Otsustati	  anda	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  majandusosakonna	  valdusesse	  põhivarana	  järgmised	  
kinnistud:	  
-‐	  Ilvest	  tänav	  32a	  –	  katastritunnus	  62501:001:0983,	  kinnistu	  registriosa	  number	  10285950,	  
pindala	  2759	  m²,	  maksustamishind	  3173	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  üldkasutatav	  maa	  (017;	  Üm);	  



-‐	  Oja	  tänav	  122	  –	  katastritunnus	  62501:001:0874,	  kinnistu	  registriosa	  number	  10286350,	  
pindala	  2628	  m²,	  maksustamishind	  3360	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  üldkasutatav	  maa	  (017;	  Üm);	  
-‐	  Tähe	  tänav	  5c	  –	  katastritunnus	  62501:001:0939,	  kinnistu	  registriosa	  number	  10393650,	  
pindala	  2284	  m²,	  maksustamishind	  2924	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  üldkasutatav	  maa	  (017;	  Üm);	  
-‐	  Mai	  tänav	  24b	  –	  katastritunnus	  62501:001:0990,	  kinnistu	  registriosa	  number	  10361550,	  
pindala	  2263	  m²,	  maksustamishind	  5793	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  üldkasutatav	  maa	  (017;	  Üm);	  
-‐	  Kitse	  tänav	  18b	  –	  katastritunnus	  62501:001:0955,	  kinnistu	  registriosa	  number	  10427950,	  
pindala	  6996	  m²,	  maksustamishind	  6226	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  üldkasutatav	  maa	  (017;	  Üm);	  
-‐	  Lauka	  tänav	  T3	  –	  katastritunnus	  62501:001:0969,	  kinnistu	  registriosa	  number	  10124850,	  
pindala	  17	  478	  m²,	  maksustamishind	  11	  186	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa	  (007;	  L);	  
-‐	  Lauka	  tänav	  6	  –	  katastritunnus	  62501:001:0968,	  kinnistu	  registriosa	  number	  9737950,	  pindala	  
86	  668	  m²,	  maksustamishind	  55	  468	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  ühiskondlike	  ehitiste	  maa	  (016;	  
Üh);	  
-‐	  Lauka	  tänav	  8	  –	  katastritunnus	  62501:001:0970,	  kinnistu	  registriosa	  number	  9524050,	  pindala	  
96	  007	  m²,	  maksustamishind	  61	  444	  eurot,	  sihtotstarve	  100%	  ühiskondlike	  ehitiste	  maa	  (016;	  
Üh).	  
	  	  
17.	  Projekteerimistingimuste	  andmine	  
Otsustati	  välja	  anda	  projekteerimistingimused	  Lemmetsa	  külas	  Lelle	  kinnistul	  elamu	  
ehitusprojekti	  koostamiseks.	  

18.	  Audru	  alevik	  Tõstamaa	  mnt	  8	  kinnistu	  detailplaneeringu	  vastuvõtmine	  
Otsutati	  vastu	  võtta	  Audru	  aleviku	  Tõstamaa	  mnt	  8	  kinnistu	  detailplaneering.	  

19.	  Kohanime	  määramine	  
Otsustati	  määrata	  Pärnu	  linnas	  asuvatele	  nimeobjektidele	  järgmised	  kohanimed: 
-‐	  	  	  	  Papsaare	  külas	  asuva	  liikluspinna	  nimeks	  Jõeotsa	  põik; 
-‐	  	  	  	  Papsaare	  külas	  asuva	  liikluspinna	  nimeks	  Rasmuse	  tee; 
-‐	  	  	  	  Audru	  alevikus	  asuva	  liikluspinna	  nimeks	  Nugise	  tee; 
-‐	  	  	  	  Kihlepa	  külas	  asuva	  liikluspinna	  nimeks	  Saare	  tee. 
	  	  
20.	  Ehituslubade	  andmine	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba:	  
-‐	  Papsaare	  külas	  Lõvi	  tee	  48	  üksikelamu	  püstitamiseks;	  
-‐	  Papsaare	  külas	  Elu	  tee	  33	  üksikelamu	  püstitamiseks;	  
-‐	  Papsaare	  külas	  Kõrre	  tee	  6	  üksikelamu	  püstitamiseks;	  
-‐	  Papsaare	  külas	  Pilve	  tee	  15	  üksikelamu	  püstitamiseks;	  
-‐	  Kihlepa	  külas	  Kihlepafarmi	  kinnistul	  asuva	  küüni	  lammutamiseks.	  
	  	  
21.	  Kasutuslubade	  andmine	  
Otsustati	  välja	  anda	  kasutusluba: 
-‐	  Audru	  alevikus	  Lõvilõua	  tee	  17	  püstitatud	  elamu	  kasutusele	  võtmiseks; 
-‐	  Papsaare	  külas	  Lõvi	  tee	  27	  püstitatud	  elamu	  kasutusele	  võtmiseks; 
-‐	  Papsaare	  külas	  Lõvi	  tee	  29	  püstitatud	  elamu	  kasutusele	  võtmiseks; 
-‐	  Papsaare	  külas	  Pääsu	  tee	  11	  püstitatud	  kahe	  korteriga	  elamu	  kasutusele	  võtmiseks; 
-‐	  Audru	  alevikus	  Sireli	  tn	  15	  asuva	  laiendatud	  elamu	  kasutusele	  võtmiseks. 



	  	  
22.	  Katastriüksustele	  lähiaadressi	  määramine	  
Otsustati	  määrata	  Pärnu	  linnas	  Paikuse	  alevis	  Aiandi	  tee	  ääres	  asuvatele	  katastriüksustele	  
järgmised	  lähiaadressid:	  
katastritunnus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  senine	  lähiaadress	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  määratav	  lähiaadress	  
56801:001:0155                     Aiandi tee 4                                       Aiandi tee 12 
56801:001:0157                     Aiandi tee 6                                       Aiandi tee 14 
56801:001:0159                     Aiandi tee 8                                       Aiandi tee 16 
56801:001:0161                     Aiandi tee 10                                     Aiandi tee 18 
56801:001:1331                     Haavasaare                                        Aiandi tee 7 
56801:001:0177                     Ojaluha                                              Aiandi tee 17 
56801:001:0157                     Aiandi tee 6a                                     Aiandi põik 1 
	  	  
23.	  Katastriüksuste	  liitmiseks	  nõusoleku	  andmine,	  lähiaadressi	  ning	  maa	  sihtotstarbe	  
määramine	  	  
Otsustati	  anda	  nõusolek	  Paikuse	  vallas	  Paikuse	  alevis	  asuvate	  Aiandi	  tee	  2,	  katastritunnus	  
56801:001:0154,	  sihtotstarve	  transpordimaa	  ja	  Aiandi	  tee	  12	  (endine	  lähiaadress	  Aiandi	  tee	  4),	  
katastritunnus	  56801:001:0155,	  sihtotstarve	  ärimaa	  60%	  ja	  transpordimaa	  40%	  katastriüksuste	  
liitmiseks	  ning	  määrata	  moodustatava	  katastriüksuse	  lähiaadressiks	  Aiandi	  tee	  12	  ja	  maa	  
sihtotstarbeks	  tootmismaa	  (003;T)	  55%	  ja	  transpordimaa	  (007;	  L)	  45%.	  
	  	  
24.	  Kinnisasja	  jagamiseks	  nõusoleku	  andmine,	  lähiaadresside	  ning	  maa	  sihtotstarbe	  
määramine	  
Anda	  nõusolek	  Paikuse	  alevis	  asuva	  Raudtee	  tn	  21	  katastriüksuse	  (katastritunnus	  
56801:001:0403)	  jagamiseks	  kaheks	  osaks,	  anda	  aadressid	  ning	  määrata	  maa	  sihtotstarbed	  
alljärgnevalt:	  
-‐	  Raudtee	  tn	  21,	  sihtotstarve	  elamumaa	  (003;T);	  
-‐	  Aiandi	  tee	  10,	  sihtotstarve	  ärimaa	  (017;Üm).	  

25.	  Ehitusloa	  andmine	  (Puraviku	  33)	  
Otsustai	  anda	  ehitusluba	  üksikelamu	  ehitamiseks	  Pärnu	  linnas	  Silla	  külas,	  Puraviku	  tn	  33	  
kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  2852506,	  katastritunnus	  56801:004:0348,	  pindala	  1751	  m²).	  

26.	  Kasutusloa	  andmine	  (Ratta	  8)	  
Otsustati	  anda	  kasutusluba	  Pärnu	  linnas	  Paikuse	  alevis	  Ratta	  tn	  8	  kinnistul	  ehitatud	  
üksikelamule	  (kinnistusregistri	  number	  2931706,	  katastritunnus	  56801:004:0517,	  pindala	  1063	  
m²	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  elamumaa).	  
	  	  
27.	  Kasutusloa	  andmine	  (Koskla	  19)	  
Otsustati	  anda	  kasutusluba	  Pärnu	  linnas	  Paikuse	  alevis	  Koskla	  tn	  19	  kinnistul	  ehitatud	  
üksikelamule	  (kinnistusregistri	  number	  2210906,	  katastritunnus	  56801:001:0637,	  pindala	  1350	  
m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  elamumaa).	  

28.	  Kasutusloa	  andmine	  (Seljametsa	  kergliiklustee)	  
Otsustati	  anda	  kasutusluba	  Pärnu	  linnas	  Paikuse	  alevis	  ja	  Seljametsa	  külas	  ehitatud	  Seljametsa	  
tee	  äärsele	  kergliiklustee	  ja	  tänavavalgustuse	  I	  etapile,	  mis	  kulgevad	  järgmistel	  kinnistutel:	  



-‐	  5680403	  Seljametsa	  kergliiklustee	  kinnistul	  (katastritunnus	  56801:001:1299,	  pindala	  4187	  
m²,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  transpordimaa);	  
-‐	  Kubja	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  994906,	  katastritunnus	  56801:001:0002,	  pindala	  19,2	  
ha,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Lõo	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  7562450,	  katastritunnus	  56801:001:0626,	  pindala	  15,1	  
ha,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Laine	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  1453106,	  katastritunnus	  56801:001:0062,	  pindala	  0,6	  
ha,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Ehavälja	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  1453206,	  katastritunnus	  56801:001:0068,	  pindala	  
0,7	  ha,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Kalju	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  1425106,	  katastritunnus	  56801:001:0065,	  pindala	  0,8	  
ha,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Pilve	  tänava	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  3589406,	  katastritunnus	  56801:001:0871,	  
pindala	  22559	  m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  transpordimaa);	  
-‐	  Timuti	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  171806,	  katastritunnus	  56801:001:0691,	  pindala	  
14935	  m²,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Seenemiku	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  3345406,	  katastritunnus	  56801:001:0694,	  
pindala	  3,41	  ha,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Metsamarja	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  3345306,	  katastritunnus	  56801:001:0693,	  
pindala	  3,73	  ha,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Ristiku	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  3345206,	  katastritunnus	  56801:001:0692,	  pindala	  
12763	  m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Rabi	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  2629506,	  katastritunnus	  56801:001:0084,	  pindala	  
14749	  m²,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  elamumaa);	  
-‐	  Honda	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  2105806,	  katastritunnus	  56801:001:0185,	  pindala	  
3,1	  ha,	  	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Vana-‐Tondi	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  2024306,	  katastritunnus	  56801:001:1291,	  
pindala	  14294	  m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Kõvatooma	  tee	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  4280406,	  katastritunnus	  56801:001:1118,	  
pindala	  1,2	  ha,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  transpordimaa);	  
-‐	  Õuna	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  2678406,	  katastritunnus	  56801:001:1312,	  pindala	  
9756	  m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Koidupõllu	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  2438306,	  katastritunnus	  56801:001:0999,	  
pindala	  11,44	  ha,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  maatulundusmaa);	  
-‐	  Seljametsa	  kooli	  kinnistul	  (kinnistusregistri	  number	  1889106,	  katastritunnus	  56801:001:0142,	  
pindala	  73718	  m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  ühiskondlike	  ehitiste	  maa);	  
-‐	  19277	  Paikuse-‐Tammuru	  tee	  kinnistul	  (katastritunnus	  56801:001:0435,	  pindala	  7,21	  ha,	  
maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  transpordimaa).	  
	  	  
29.	  Isikliku	  kasutusõiguse	  seadmine	  (Elektrilevi)	  
Otsustati	  nõustuda	  Elektrilevi	  OÜ	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmisega	  Pärnu	  linnale	  
kuuluvatel	  kinnisasjadel.	  
	  	  
30.	  Isikliku	  kasutusõiguse	  seadmine	  (ELA)	  
Otsustati	  nõustuda	  Eesti	  Lairiba	  Arenduse	  Sihtasutuse	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmisega	  
Pärnu	  linnale	  kuuluvatel	  kinnisasjadel.	  
	  	  



31.	  Paikuse	  Vallavalitsuse	  13.10.2017	  korralduse	  nr	  259	  muutmine	  
Otsustati	  anda	  isikule	  nõusolek	  Paikuse	  vallas	  Tammuru	  külas	  asuva	  katastriüksuse	  
erastamiseks	  vastavalt	  katastriüksuse	  plaanile	  liitmiseks	  talle	  kuuluva	  elamumaa	  sihtotstarbega	  
Nulu	  kinnistuga	  (registriosa	  nr	  936406,	  katastritunnus	  56801:001:1333).	  
	  	  
32.	  Projekteerimistingimuste	  andmine	  (Metskitse)	  
Otsustati	  kinnitada	  ja	  anda	  välja	  projekteerimistingimused	  Pärnu	  linnas	  Tammuru	  külas	  
Metskitse	  kinnisasjale	  (kinnistusraamatu	  registriosa	  nr	  2124006,	  katastritunnus	  
56801:005:0041,	  pindala	  1,2	  ha,sihtotstarve	  –	  100%	  maatulundusmaa)	  üksikelamu,	  abihoone	  ja	  
sauna	  projekteerimiseks.	  

33.	  Kruusateede	  remondi	  tellimine	  
Otsustati	  tellida	  valla	  teede	  remonttööna	  kruusa	  pealevedu	  koos	  greiderdamise	  
ja	  	  tihendamisega	  käibemaksuta	  maksumusega	  kokku	  7662,60	  eest	  AS-‐lt	  TREF	  Nord.	  
	  	  
34.	  Tõstamaa	  Vallavalitsuse	  05.10.2017	  korralduse	  nr	  151	  muutmine	  
Otsustati	  anda	  nõusolek	  Tõstamaa	  alevikus	  Raua	  katastriüksuse	  82601:001:0388	  jagamiseks	  
neljaks	  eraldi	  katastriüksuseks	  ja	  kinnitada	  tekkinud	  katastriüksuste	  lähiaadressid	  ja	  määrata	  
maa	  sihtotstarve:	  
-‐	  Raua	  katastriüksus,	  sihtotstarve	  tootmismaa	  100%:	  
-‐	  Velje	  katastriüksus,	  sihtotstarve	  tootmismaa	  100%:	  
-‐	  Rooste	  katastriüksus,	  sihtotstarve	  tootmismaa	  100%:	  
-‐	  Tööstuse	  tänav	  6,	  sihtotstarve	  tootmismaa	  100%.	  
	  	  
35.	  Ehitusloa	  andmine	  
Otsustati	  väljastada	  ehitusluba	  Männikuste	  külas	  asuvale	  Pilpa	  kinnistule,	  katastritunnus	  
82602:002:0235	  sõnnikuhoidla	  rajamiseks.	  
	  	  
36.	  Kasutuslubade	  väljastamine	  
Otsustati	  väljastada	  kasutusluba:	  
-‐	  Tõstamaa	  alevikus	  Varbla	  metskond	  67	  kinnistul	  (katastritunnus	  82602:002:0171)	  asuva	  
Tõstamaa	  mõisapargi	  jalgtee,	  ehitisregistri	  kood	  220831869	  kasutusele	  võtuks;	  
-‐	  Ermistu	  külas,	  maaüksusel	  82602:002:0251	  asuva	  Saaremetsa	  tee,	  ehitisregistri	  kood	  
220831869	  kasutusele	  võtuks;	  
-‐	  Värati	  külas,	  maaüksusel	  82602:004:0369	  asuva	  Sutiranna	  tee,	  ehitisregistri	  kood	  220839142	  
kasutusele	  võtuks;	  
-‐	  Ranniku	  külas,	  maaüksusel	  82602:003:0269	  asuva	  Sepamaa	  ranna	  tee,	  ehitisregistri	  kood	  
220839146	  kasutusele	  võtuks.	  
	  	  
37.	  Riigihanke	  “Kütuse	  ostmine“	  pakkujate	  kvalifitseerimine,	  pakkumuste	  vastavaks	  ja	  
edukaks	  tunnistamine	  
Kvalifitseeriti	  ja	  tunnistada	  vastavaks	  riigihanke	  “Kütuse	  ostmine“	  hankemenetlusel	  järgmiste	  
pakkujate	  esitatud	  pakkumused:	  
-‐	  AS	  Alexela	  Oil	  (registrikood	  10034715)	  hanke	  osades	  1,	  2,	  3	  ja	  4;	  
-‐	  AS	  Olerex	  (registrikood	  10136870)	  hanke	  osades	  1,	  2	  ja	  3;	  
-‐	  Circle	  K	  Eesti	  AS	  (registrikood	  10180925)	  hanke	  osades	  1,	  2	  ja	  3.	  



	  
Riigihanke	  “Kütuse	  ostmine“	  (registreerimisnumber	  192842)	  hankemenetlusel	  tunnistati	  
edukaks	  hanke	  osades	  1,	  2,	  3	  ja	  4	  pakkuja	  AS	  Alexela	  Oil	  (registrikood	  10034715)	  pakkumus,	  kus	  
ühtne	  hinnasoodustus	  1	  liitri	  kütuse	  kohta	  kõikidele	  kütuseliikidele	  on	  0,065	  eurot	  ilma	  
käibemaksuta.	  
	  
38.	  Pärnu	  Sotsiaalkeskuse	  teenuste	  loetelu	  ja	  hinnakirja	  kinnitamine	  
Otsustati	  kinnitada	  Pärnu	  Sotsiaalkeskuse	  poolt	  osutavate	  teenuste	  loetelu	  ja	  hinnakiri.	  

	  


