
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 24. aprilli 2017 istungist 
 
1. Võlanõude sissenõudmisest loobumine 
Otsustati loobuda isiku (surnud 2014) hooldusteenuse eest perioodil 28.10.2013-30.01.2014 
esitatud nõude sissenõudmisest summas 1693,02 eurot. 

2. Raha eraldamine reservfondist 
Pärnu Linnavalitsuse reservfondist otsustati eraldada 
- 500 eurot MTÜ-le RTS Kaera-Jaan, folkloorrühma Kaera-Jaan Eesti Europeade sarjas Prahas 
18.07.-23.07.2017 osalemise toetamiseks; 
- 400 eurot MTÜ-le JCI Pärnu, „Rat Race Pärnu 2017“ ürituse läbiviimise toetuseks; 
- 1250 eurot Korvpalliklubile Paulus, EYBL (Euroopa noorte korvpalliliiga) esindusturniiri 19.-
21.05.2017 korraldamise toetamiseks Pärnus; 
- 2000 eurot MTÜ-le Pärnu Võrkpalliklubi, Eesti meistrivõistluste kolmanda koha saavutamise eest. 
 
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel kehtestati Pärnu linna 
õpilaspreemiate määramise kord. 

 
4. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjoni kinnitamine 
Kinnitati Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjoni koosseis alljärgnevalt: 
Esimees:  
Jane Mets                    Pärnu abilinnapea     
 
Liikmed:  
Katrin Markii  Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haridusnõunik 
Reine Tapp  Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna noorsoonõunik 
Virve Laube  Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna üldhariduse peaspetsialist 
Monika Übner  Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži esindaja 
Uudo Laane Pärnu Kultuurikeskus Nooruse Maja direktor 

Pärnu Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esindaja 
Pärnu linna noortekogu esindaja                 

 
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Raeküla kooli ruumid) 
Otsustati anda alates 03. juulist 2017 kuni 07. augustini 2017 Tartu Ülikooli Ametiühingu 
(registrikood 80109870) kasutusse Pärnu linnas Käo tn 4 asuva koolihoone ruumid.  
Raeküla kooli ruume kasutatakse peatuspaigana Pärnu linna külastamisel, üürimäär 5 eurot 
ööpäevas iga ruume kasutava isiku kohta. 
 
6. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine 
Otsustati täiendada Pärnu Linnavalitsuse 5. mai 2003 korralduse nr 498 “Eluasemekomisjoni 
moodustamine, eluasemekomisjoni põhimääruse kinnitamine ja Pärnu Linnavalitsuse 15. novembri 
1999 korralduse nr 2331 “Korterikomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” kehtetuks 



tunnistamine” punkti 3, nimetades komisjoni liikmeks sotsiaalosakonna eluasemeteenuste 
spetsialist-sotsiaalkonsultandi Kristi Kähär. 

7. Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine 
Tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 05.03.2012 määrus nr 6 “Pärnu linna 
muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus ja kooseis.“ 

8. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu algatamine 
Otsustati algatada A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne 
on krundi jagamine, hoonestusala ja ehitusõiguse ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku 
asukoha määramine. Detailplaneering koostada Pärnu linna üldplaneeringu kohasena, sealhulgas 
tagada omal krundil normide kohane parkimine ja krundi haljastuse osakaal näha ette 20% krundi 
pinnast. 
 
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Otsustati võtta vastu Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneering. 
 
10. Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsuse nr 12 „Kohanimede määramine“ muutmine 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsust 
nr 12 „Kohanimede määramine“ järgmiselt: 
- muuta punkti 3.1 ja asendada „Pärnu KEK“ nimetusega „Tuisu“; 
- muuta punkti 3.3 ja asendada „Raudteejaama“ nimetusega „Raudteejaam“. 

 
11. Pärnu Linnavolikogu 16. märtsi 2006 määruse nr 15 „Ühissõidukipeatustele kohanimede  
määramine“ muutmine 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta Pärnu Linnavolikogu 16. märtsi 2006 määruse 
nr 15 „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine“ järgmiselt: 
- punktis 22 asendatakse „Kesklinn“ nimetusega „Vabaduse park“; 
- punktis 24 asendatakse „Kino Mai“ nimetusega „Mai keskus“; 
- punktis 28 asendatakse „Koidula Gümnaasium“ nimetusega „Raja“; 
- punktis 45 asendatakse „Metsamajand“ nimetusega „Merimetsa“; 
- punktis 57 asendatakse „Puiestee“ nimetusega „Uus-Sauga“; 
- punktis 68 asendatakse „Sanatoorium“ nimetusega „Rannapark“; 
- punktis 72 asendatakse „Tallinna mnt“ nimetusega „Ülejõe“; 
- punktis 73 asendatakse „Kaubajaama“ nimetusega „Kaubajaam“; 
- punktis 79 asendatakse „Turba“ nimetusega „KEK“. 

 
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalevi pst 106a) 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu taotleda Eesti Vabariigilt Pärnu linna 
munitsipaalomandisse munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse maana Kalevi pst 
106a maaüksus 1/3 mõttelises osas. 
 
13. Tee-ehitusloa väljastamine Lottemaa kergtee 
Otsustati anda välja ehitusluba Kesklinn-Lottemaa kergliiklustee ehitamiseks lõigus Akadeemia 
tänav, Lõuna tänav, Kuninga tänav, Vana park, Väike-Kuke tänav, Liiva tänav, Suur-Kuke tänav, Mai 



tänav, Papiniidu tänav, Raja tänav, Saare tänav, Koolinoorte metsapark, Raeküla rannaniit, Kalevi 
pst, Laane tänav, Merimetsa tänav, Laane mets ja Piiri mets. 
 


