
 

Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 24. oktoobri 2016 istungist 

 

1. Volituste andmine 

Volitati sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande 

peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 

esindajana sooritama tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku nimel. 

 

2. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine 

Kinnitati Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise komisjon järgmises koosseisus: 

 

Esimees Jane Mets - abilinnapea 

Liikmed Ela Tomson - Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna osakonna 

juhataja asetäitja 

 Anu Jürisson - ajaleht Pärnu Postimees kultuuritoimetuse kultuuritoimetaja 

 Valter Parve - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž sotsiaaltöö lektor 

 Marika Pärk - SA Eesti Kontsert Pärnu Kontserdimaja direktor 

 Ille Rohtlaan - Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppejuht, teatrikriitik 

 Kristel Kallau - Pärnu Kunstikooli direktor 

 

3. Raha eraldamine reservfondist 

Linnavalitsuse reservfondist eraldati raha järgmiselt: 

• 8540 eurot Pärnu Rääma Põhikooli II korruse klassiruumi remonttöödeks 

• 2130 eurot Pärnu Ülejõe Lasteaia teekatendite taastamiseks  

• 500 eurot MTÜ Pärnu Agility-le,  Agility MM-l Eestit suurepäraselt esindanud võistlejate 

Ede Brand´i ja Marta Miil´i premeerimiseks 

• 1600 eurot MTÜ Maarjakodu garaaži kohandamiseks ajutiseks tegevusruumiks 

 

4. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine 

Kinnitati 2016. aasta konkursi “Kaunis kodu” võitjad järgmiselt: 

 

1. Parima heakorrastusega väikeelamud: 

• Kesklinna linnaosa                                                     Mere pst. 1 

• Rääma linnaosa                                                          Vana-Rääma 16  

• Ülejõe – Vana-Pärnu linnaosa                                    Kesk 30 

• Raeküla linnaosa                                                         Tarva 27  

 

2. Parima heakorrastusega korruselamu:                              KÜ Mai 23 

3. Parima heakorraga teenindusettevõte Pärnu linnas:        Aleksandri Pubi ja Külalistemaja 

 

5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 

Otsustati anda otsustuskorras kümneks aastaks Maksu- ja Tolliameti kasutusse Pärnus, 

Rannametsa tee 4 asuv kinnistu (kinnistusraamatu registriosa nr 4812850, katastriüksus 

62501:001:0529, sihtotstarve ärimaa, suurus 3790 m2). 

 

6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras  

Osalejate puudumise tõttu tunnistati nurjunuks Pärnu Linnavalitsuse 22. augusti 2016 korralduse 

nr 468 alusel Tallinna mnt 2 asuvate äriruumide kasutusse andmiseks läbi viidud 

eelläbirääkimistega pakkumine ja otsustati anda otsustuskorras Ralf Ramoti poolt asutatava 



 

äriühingu kasutusse Pärnu linnas Tallinna mnt 2 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga 

174 m2. 

 

7. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 

Tunnistati Pärnu Linnavalitsuse 12. septembri 2016 korralduse nr 508 alusel Pärnus Rüütli 51a 

hoones asuva korteri nr 5 võõrandamiseks 18. oktoobril 2016 läbi viidud kirjalikul 

enampakkumisel parimaks OÜ Novelty pakkumine ostuhinnaga 70 100 eurot. 

 

8. Õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine 

Otsustati Anda nõusolek AS-ile Olympic Casino Eesti õnnemängu mängukoha tegevuse 

jätkamiseks aadressil Hommiku tn 3 Pärnus tähtajaga 10 aastat. 

 

9. Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 

Otsustati algatada Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 

koostamise ülesandeks on krundi ehitusõiguse, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste 

määramine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt, maakasutuse 

juhtfunktsiooniks kinnistutel on tootmismaa, mida ei muudeta. Planeeringuga tuleb tagada kehtiva 

üldplaneeringu kohane haljastuse osakaal ja normikohane parkimine oma kinnistul. Arvestada AS 

Pärnu Vesi objektide (puurkaevud) ja Reiu metsas asuva tiigi kaitsevöönditega. 

Ühtlasi otsustati kinnitada planeeritava maa-ala asukohaskeem, mis on käesoleva korralduse 

lahutamatu lisa. 

 

10. Hariduse tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 19. märtsi 2012 korraldusega nr 153 „Hariduse tn 2 

kinnistu detailplaneeringu koostamine ” detailplaneeringu koostamise menetlus. 

 

11. Tarva tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 11. septembri 2006 korraldusega nr 801 “Tarva tn 12 

kinnistu detailplaneering algatamine ” algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus. 

 

12. Suur-Sepa tn 24 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 

Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Suur-Sepa tn 24y. 

Korteriühistu Suur-Sepa 24, erastab järgmise maatüki: 

– maa asukoht Suur-Sepa tn 24y, Pärnu 

– pindala 563 m² 

– maa maksustamishind 970 eurot 

– maa sihtotstarve 100% elamumaa  

 

13. Sambla tn 32 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 

Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Sambla tn 32y. 

Erastatakse järgmine maatüki: 

– maa asukoht Sambla tn 32y, Pärnu 

– pindala 126 m² 

– maa maksustamishind 190 eurot 

– maa sihtotstarve 100% elamumaa 

 



 

14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 

Otsustati määrata Side tn 4 ja Side tn 6 asuvate kinnistute vahelise piiri muutmise tulemisel ning 

Side tn 4 kinnistu jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi 

numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 

 

koha-aadress                   ehituskrundi number                        sihtotstarve 

 

Side tn 6                                       195                                          elamumaa – 100% 

Side tn 4                                       194                                          elamumaa – 100% 

Side tn 4a                                     2402                                        elamumaa – 100%. 

 

15. Vaide menetlemise tähtaja pikendamine Tammsaare pst 30 

Otsustati jätta  Pärnus Karusselli tn 67 kinnistu omaniku taotlus, peatada ehitusloa nr 

1612271/03071 kehtivus, rahuldamata ja pikendada ehitusloa peale esitatud vaide läbivaatamise 

tähtaega kuni 30 päeva. 

 

16. Projekteerimistingimuste väljastamine 

Otsustati anda välja projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.  

 

17. Riigihanke korraldamine 

Otsustati korraldada Pärnu Rannastaadionile sise- ja välijõusaali seadmete ostmiseks koos 

paigaldamisega avatud hankemenetlusega riigihange “Pärnu Rannastaadioni sise- ja välijõusaali 

seadmete ostmine koos paigaldamisega”. 


