
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 20. veebruari 2017 istungist 
 
1. Volituste andmine  
Otsustati volitada kuni 07.02.2022 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande 
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel 
kõiki tehinguid ja toiminguid. 
 
2. Volituste andmine  
Otsustati Volitada kuni 08.02.2022 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande 
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel 
kõiki tehinguid ja toiminguid. 
 
3. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 23.11.2020 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande 
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel 
kõiki tehinguid ja toiminguid. 
 
4. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 28.02.2018 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande 
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel 
kõiki tehinguid ja toiminguid. 
 
5. Volituste andmine  
Otsustati volitada kuni 17.03.2017 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande 
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel 
kõiki tehinguid ja toiminguid. 
 
6. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Triple Invest kasuks 
Otsustati anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks osaühing Triple Invest kasuks Lai tn 11 
detailplaneeringu kohasel jagamisel moodustatavale transpordimaa sihtotstarbega kinnistule 
(ligikaudse pindalaga 1047 m²) pärast nimetatud kinnistu omandamist Pärnu linna poolt. 
 
7. Võlanõuete sissenõudmisest loobumine 
Otsustati loobuda alljärgnevate üüri- ja kõrvalkulude nõuete  sissenõudmisest: 
- esitatud nõue summas 969,49 eurot eluruumi Lai tn 17 krt 52 kasutamise eest 
- esitatud nõue summas 729,81 eurot eluruumi Liiva tn 8D krt 1 kasutamise eest 
- esitatud nõue summas 952,76 eurot eluruumi Lai tn 17 kr 60 kasutamise eest 
 
 



8. Riigihanke korraldamine (tänavakatete remont) 
Otsustati korraldada Pärnu linnatänavate tänavakatete remontimiseks avatud hankemenetlusega 
riigihange “Pärnu linna tänavakatete remont 2017 aastal“. 
 
9. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Rüütli platsi ja 
ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine” pakkuja kvalifitseerimine, 
pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Otsustati kvalifitseerida, vastavaks ja edukaks tunnistada riigihanke „Pärnu Rüütli platsi ja 
ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine” hankemenetlusel pakkuja KAMP 
Arhitektid OÜ. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad 
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Pakkumuse maksumus on 79 700,00 
eurot. 
 
10. Ehitusloa väljastamine. Jüri tn 2 üksikelamu 
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus Jüri tn 2 (katastritunnus 62501:003:4520) kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
11. Ehitusloa väljastamine. Hirve tn 11 abihoone 
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus, Hirve tn 11 (katastritunnus 62508:032:3800) kinnistule 
abihoone püstitamiseks. 
 
12. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Ranna pst 9 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavolikogu 20.05.1999 otsusega nr 39 kehtestatud Kuuse tn, Kaarli 
tn, Side tn ja mere kalda vahelise ala detailplaneeringut Ranna puiestee 9 krundile (katastritunnus 
62512:048:3410) kavandatud hoonestusala, hoone kasutamise otstarbe, hoone arhitektuuriliste ja 
ehituslike tingimuste osas järgnevalt: 
 
- lubada suurendada ja vähendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala vastavalt lisatud 
asendiskeemile  
- lubada täpsustada hoone kasutamise otstarvet, lisades detailplaneeringuga lubatud spordi- ja 
vaba aja keskuse otstarbele hotelli ja restorani otstarbe 
- lubada hoone maksimaalseks korruselisuseks 4 maapealset korrust, kusjuures hoone kõrgus ei 
muutu 
- kavandada hoone arhitektuurne ilme  ja liigendatus nii, et see tagaks merepoolsel vaatel 
Rannahotelliga sarnase fassaadipikkusega eraldi paistvad mahud  
 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 

13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pilli 5 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 05.12.2011 korraldusega nr 442 kehtestatud Suur-Jõe tn 36a ja 38 
kinnistute detailplaneeringut selliselt, et suurendada Pilli tn 5 kinnistul hoonestusala 10% ulatuses.  
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 



 
14. Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneering. 
 
15. Koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt: 
senine koha-aadress               uus koha-aadress                    katastritunnus 
 
1.  Härma tn 13a                     Härma tn 11a                          62503:077:0044 
2.  Rehepapi tn 14a                 Rehepapi tn 8a                        62502:076:0085 
3.  Rehepapi tn 20a                 Rehepapi tn 12a                      62503:065:0015 
4. Pärlimõisa tee 5a                Saugamõisa tee 5a                 62502:076:0039 

16. Kuninga tn 24 hoone koha-aadressi määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Kuninga tn 24 asuval maaüksusel (katastritunnus 62510:105:0480, 
kinnistu registriosa nr 5139150-5140450) rekonstrueeritava ärihoone (ehitisregistrikood 
103037267) unikaalaadressiks Kuninga tn 24/2. 
 
17. Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe 
määramine 
Otsustati määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, pindalad ja 
maakasutuse sihtotstarbed järgmiselt: 
- Lauka tn 6, pindala 86736 m², maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa 
- Lauka tn 8, pindala 95960 m², maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa 
- Lauka tänav T3, pindala 17476 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa 
 
18. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 04. aprilli 2016 korralduse nr 202 “Moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine” punkti 1.18 ja 
lugeda Raba metsa õigeks pindalaks „718896 m²“. 
 
19. Pärnu Linnavolikogu 21. mai 2009 määruse nr 16 „Kohanimede määramine“ muutmine 
Volikogu istungile suunati eelnõu kehtestada kohanimeseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 ja lõike 5 ning 
Pärnu Linnavolikogu 16.12.2004 määruse nr 32 “Kohanime määramise kord” § 7 lõike 3 alusel. 

20. AS Estonia Spa Hotels nõukogu liikmete nimetamine 
Otsustati nimetada AS Estonia Spa Hotels nõukogu liikmeteks kolmeks aastaks Ago Kalmer ja 
Andres Laasma.  
 
21. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 „Metsa tn 19 asuva spordikompleksi 
hinnakirja kehtestamine“ muutmine 
Otsustati täiendada Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 „Metsa tn 19 asuva 
spordikompleksi hinnakirja kehtestamine“ punkti 1 alapunktiga 1.3.7. Võistluste osavõtumaks 
(välja arvatud Pärnu Spordikooli õpilased) osaleja kohta 6.00 eurot. 


