
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 19. septembri 2016 istungist 
 
 
1. Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal 
Võeti vastu korraldus moodustada 2016/2017. õppeaastaks järgmised hariduslike erivajadustega 
laste klassid: 
 
1. Väikeklassid spetsiifiliste hariduslike erivajadustega õpilastele: 

Kool Klass Komplektid 

Pärnu Mai Kool 6. klass 1 

Pärnu Rääma Põhikool 1-2 liitklass 1 

  Kokku 2 

  
2. Klassid põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel olevatele õpilastele: 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1-2 liitklass 1 

  Kokku 1 

 
2. Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja Maarja tn 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine 
Algatati Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 
koostamise ülesandeks on kinnistute vaheliste sisepiiride muutmine, kruntidele hoonestusalade, 
ehitusõiguste, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine. Detailplaneering 
koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt, maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistutel on 
väikeelamumaa, mida ei muudeta. 
 
3. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine 
Võeti vastu Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneering. 
 
4. Merimetsa tn 79 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Merimetsa tn 79y. 
Erastati järgmine maatükk: 
 
– maa asukoht Merimetsa tn 79y, Pärnu 
– pindala 77 m² 
– maa maksustamishind 110 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa  
 
5. Hoonete koha-aadresside määramine 
Määrati Pärnu linnas asuvatele maaüksustele, millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, 
järgmised hoonete eristamiseks vajalikud lisandnumbrid: 

1. Kana tn 11 (katastritunnus 62511:060:2300, kinnistu registriosa nr 31605) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 



- elamu (ehitisregistrikood 103012826) unikaalaadress Kana tn 11 
- aiamaja (ehitisregistrikood 120302631) unikaalaadress Kana tn 11/1 

2. Karja tn 4 (katastritunnus 62511:078:0004, kinnistu registriosa nr 2197305) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 

- ärihoone (ehitisregistrikood 103016519) unikaalaadress Karja tn 4/1 
- kaubakeskus (ehitisregistrikood 103016518) unikaalaadress Karja tn 4/2 

3. Loode tn 1 (katastritunnus 62502:009:0470, kinnistu registriosa nr 331705) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 

- elamu (ehitisregistrikood 103009283 ) unikaalaadress Loode tn 1/1 
- elamu (ehitisregistrikood120623935) unikaalaadress Loode tn 1/2 

4. Mõrra tn 29 (katastritunnus 62501:043:0003, kinnistu registriosa nr 2757805) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 

- kontorihoone-töökoda (ehitisregistrikood 103016963) unikaalaadress Mõrra tn 29 
- saun (ehitisregistrikood 103016972) unikaalaadress Mõrra tn 29/1 

5. Riia mnt 269 (katastritunnus 62509:017:0002, kinnistu registriosa nr 2238805-2239305, 
2757905, 2758005) maaüksusel paiknevatele hoonetele: 

- elamu-asutusehoone (ehitisregistrikood 103013742) unikaalaadress Riia mnt 269 
- kuur (ehitisregistrikood 103013748) unikaalaadress Riia mnt 269/1 

6. Tallinna mnt 56 (katastritunnus 62503:031:0001, kinnistu registriosa nr 2182505) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 

- elamu (ehitisregistrikood 103029719) unikaalaadress Tallinna mnt 56 
- elamu (ehitisregistrikood 103029720) unikaalaadress Tallinna mnt 56/1 
 
6. Kalevi pst 84 hoonete koha-aadresside määramine 
Määrati Pärnu linnas Kalevi pst 84 asuval maaüksusel (katastritunnus 62508:040:2390, kinnistu 
registriosa nr 63005), millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, hoonete koha-aadressid 
järgmiselt: 
1. elamu (ehitisregistrikood 103048974) unikaalaadress Kalevi pst 84 
2. elamu (ehitisregistrikood 103008535) unikaalaadress Kalevi pst 84/1 
 
7. Kuu tn 1 hoonete koha-aadresside määramine 
Määrati Pärnu linnas Kuu tn 1 asuval maaüksusel (katastritunnus 62506:033:0170, kinnistu 
registriosa nr 53905), millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, hoonete koha-aadressid 
järgmiselt: 
1. elamu (ehitisregistrikood 103041609) unikaalaadress Kuu tn 1 



2. elamu (ehitisregistrikood 103041608) unikaalaadress Kuu tn 1/1 
 
8. Tallinna mnt 69 hoonete koha-aadresside määramine 
Määrati Pärnu linnas Tallinna mnt 69 asuval maaüksusel (katastritunnus 62507:037:2510, kinnistu 
registriosa nr 69205), millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, hoonete koha-aadressid 
järgmiselt: 
1. elamu (ehitisregistrikood 120284713) unikaalaadress Tallinna mnt 69 
2. elamu (ehitisregistrikood 103042281) unikaalaadress Tallinna mnt 69/1 
 
9. Koha-aadressi muutmine 
Muudeti Riia mnt 17 // 19 katastriüksuse (katastritunnus 62511:076:3310; kinnistu registriosa 
nr 65205) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Riia mnt 17. 
 
10. Riigihangete korraldamine 
Otsustati korraldada Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hoolduseks avatud hankemenetlusega 
riigihanked: “Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus 01.01.2017 – 31.12.2021“ ja “Pärnu 
linna valgusfooride hooldus 01.01.2017 – 31.12.2021“. 
 
11. Vaide lahendamine 
Pärnu Linnavalitsus jättis rahuldamata OÜ Triple Invest OÜ vaide Pärnu Linnavalitsuse korraldusega 
nr .192 moodustatud eelläbirääkimistega pakkumise komisjoni 16.08.2016 protokollilise otsuse nr 
2-11/8  tühistamise nõudes. 
 


