
 
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 22. augusti istungist 
 
 
1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse 

arvutamise juhendi kehtestamine 
Kehtestati Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele makstava 
tegevustoetuse arvutamise juhend. 
 
2. Koha-aadressi muutmine (Emajõe tn 5 // 7) 
Emajõe tn 5 // 7 katastriüksuse (katastritunnus 62501:041:0710; kinnistu registriosa nr 16005-
16105) koha-aadress muudeti ja uueks koha-aadressiks määrati Emajõe tn 5. 
 
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
Nõustuti Pärnus Rüütli tn 28 asuvas hoones paiknevate 188,4 m2 üldpinnaga äriruumide kasutusse 
andmiseks sõlmitud üürilepingu üleandmisega Loomeinvesteeringute OÜ-lt Kohvik Kookon OÜ-le 
alates 1. septembrist 2016 tingimusel, et üle antakse kõik lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused.  
  
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel 
Majandusosakond korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Pärnus Tallinna mnt 2 asuvas hoones 
paiknevate äriruumide kasutusse andmiseks (ruumid nr 1-13, 15-27, 104-114, 112a, 114a), millest I 
korruse ruumid 174 m2 (ruumid nr 105-114, 326-327), keldrikorruse ruumid 173,3 m2 (ruumid nr 
13, 15-27, 321-325). Üürilepingu tähtaeg on kuni 7 aastat. 

5. Riigihanke korraldamine (tänavate remont) 
Pärnu linnatänavate tänavakatete remontimiseks korraldatakse avatud hankemenetlusega 
riigihange “Pärnu linnatänavate taastusremont“. 
 
6. Tasuta parkimisloa andmine 
Pärnu Haldusteenused väljastavad Tööinspektsiooni Lääne inspektsioonile tasuta parkimisloa 
tähtajaga üks aasta mootorsõidukile registreerimisnumbriga 773 MLY parkimiseks Pärnu linnas Vee 
tänaval Keskväljak 1 kõrval ning Nikolai tänava parklas. 
 
7. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Volikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Kuninga tn 18 kinnistute detailplaneering. 
 
Planeeringuala suurusega 595 m² asub Pärnu kesklinnas Vee, Kuninga, Nikolai ja Rüütli tänavate 
vahelises kvartalis ning vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal. 
 
Kuninga tn 18 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 40-80% korterelamumaa ja 20-60% 
toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse 
juhtotstarbele 40-80% korruselamumaa ja 20-60% ärimaa. 
 



8. Protokolli märgitav otsus "Volikogu istungi kokkukutsumine" 
Linnavalitsus tegi Pärnu Linnavolikogule ettepaneku kutsuda kokku volikogu istung 30. augustil 
2016 algusega kell 15.00 ning suunas volikogule vastu võtmiseks otsuse eelnõu „Ühinemiselepingu 
heakskiitmine ja avaliku väljapaneku korraldamine“. 
 


