
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 29. mai 2017 istungist 
 
1. Raha eraldamine reservfondist 
Pärnu linnavalitsuse reservfondist otsustati eraldada:  
- 890 eurot MTÜ-le Pärnu Võrkpalliklubi, Pärnu linna logode ja tekstiga rannavõrkpallivõrkude 
soetamise toetamiseks; 
- 1100 eurot Pärnu Motoclub´i noorsportlaste Joosep Pärna (500,-) ja Kevin Saare (600,-) 
välisvõistlustel osavõtutasuks. 
 
2. Tasumäärad Pärnu linna munitsipaallasteaedade ruumide ja mänguväljaku kasutusse andmisel 
Kinnitati Pärnu linna munitsipaallasteaedade ruumide ja mänguväljaku õppetöö välisel ajal 
kasutusse andmise tasumäärad alljärgnevalt: 
 

Kasutusaeg 1 tund 

 

Minimaalne tasumäär  

eurodes (ei sisalda käibemaksu) 

 

1. rühmaruumid, saalid, muud ruumid ja 

mänguväljak 

 

4,00 

 

2. saal nädalavahetusel 

 

10,00 

 

3. mänguväljak nädalavahetusel  

 

10.00 

 
3. Riigihanke korraldamine (väikebussid) 
Otsustati korraldada Pärnu Spordikoolile, Pärnu Kunstide Majale ja Pernova Hariduskeskusele 
kolme väikebussi rentimiseks kasutusrenditingimustel 60 kuuks avatud hankemenetlusega 
riigihange “Pärnu Spordikoolile, Pärnu Kunstide Majale ja Pernova Hariduskeskusele väikebusside 
rentimine.“ 
 
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi 
OÜ kasuks 
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
- Aisa tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2874205, katastritunnus 62512:025:0008, pindala 1091 m2, 
maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 11 m2); 
- Karja tänav T7 (kinnistusraamatu registriosa nr 7274550, katastritunnus 62501:001:0738, pindala 
4522 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 7 m2). 
 
5. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine 
Kuulutati välja kampaania “Värvid linna,” mille eesmärk on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu 
linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide 
korrastamine. 
 



6. Ehituslubade väljastamine A.H.Tammsaare pst 22 korterelamud 
Otsustati anda välja ehitusload Pärnus A. H. Tammsaare pst 22 (katastritunnus 62512:033:1960) 
kinnistule kahe korterelamu püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte, side- ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
7. Tee ehitusloa väljastamine Kibuvitsa tänav 
Otsustati väljastada tee ehitusluba Niidu tänav T6 (katastritunnus 62505:049:0007) ja Kibuvitsa 
tänav T2 (62517:050:0032) kinnistutele Kibuvitsa tänava osaliseks ehitamiseks. 
 
8. Koha-aadresside muutmine 
Vastavalt Pärnu Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusele nr 28, muudetakse katastriüksuste koha-
aadressid järgmiselt: 
 
senine koha-aadress               uus koha-aadress                    katastritunnus 
Liblika tn 10a                          Sõeru tn 11a                            62505:054:0430 
Pirni tn 23                               Sõeru tn 2                                62506:054:2400 
Pirni tn 25                               Sõeru tn 4                                62506:054:3300 
Rohu tn 122                             Sõeru tn 1                                62506:054:3200. 
 
Pärnu linna omandisse antud maaüksuste koha-aadressid muudetakse järgmiselt: 
senine koha-aadress               uus koha-aadress 
Liblika tn 10b                          Sõeru tn 11b 
Liblika tn 10c                           Sõeru tn 11 
Pirni tänav T6                          Sõeru tänav T1 
Pirni tänav T7                          Sõeru tänav T2 
Rohu tn 126a                           Sõeru tn 5a 
Tähe tn 9                                 Sõeru tn 14a. 
 
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 
Otsustati määrata moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid, sihtotstarbed ja pindalad 
järgmiselt: 
 
Pärnu linn, Rohu tn 122, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 678 m²; 
Pärnu linn, Rohu tn 124, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 654 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 705 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 710 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 2783 m²; 
Pärnu linn, Pirni tn 23, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 880 m²; 
Pärnu linn, Pirni tn 25, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 880 m²; 
Pärnu linn, Pirni tn 27, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 880 m²; 
Pärnu linn, Pirni tn 29, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 880 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 1997 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tn 18, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 2245 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tn 20, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 2220 m²; 



Pärnu linn, Sõeru tn 22, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), pindala 2303 m²; 
Pärnu linn, Sõeru tänav T4, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala 3372 m². 
 
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Otsustati muuta Ankru tn 2 katastriüksuse (katastritunnus 62502:076:0023; kinnistu registriosa nr 
2533105) senist sihtotstarvet (100% tootmismaa) ning määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 
80% tootmismaa (003; T), 20% ärimaa (002; Ä). 
 
11. Kinnistute valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna valdusesse põhivarana järgmised 

kinnistud: 

- Männimetsa tee T1 – katastritunnus 62501:001:0740, kinnistu registriosa number 7158050, 
pindala 3148 m², maksustamishind 5630 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
-Männimetsa tee T2 – katastritunnus 62501:001:0741, kinnistu registriosa number 7092550, 
pindala 1745 m², maksustamishind 3120 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Linda tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0597, kinnistu registriosa number 7206650, pindala 
1953 m², maksustamishind 2250 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Linda tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0598, kinnistu registriosa number 7290750, pindala 
1771 m², maksustamishind 2040 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lehola tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0384, kinnistu registriosa number 7132150, pindala 
2007 m², maksustamishind 3590 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lehola tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0390, kinnistu registriosa number 7116350, pindala 
1901 m², maksustamishind 3400 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lehola tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0394, kinnistu registriosa number 7098450, pindala 
2981 m², maksustamishind 5340 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lehola tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0395, kinnistu registriosa number 7217750, pindala 
563 m², maksustamishind 1010 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lehola tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0398, kinnistu registriosa number 7198850, pindala 
3529 m², maksustamishind 6320 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lehola tänav T6 – katastritunnus 62501:001:0408, kinnistu registriosa number 7120650, pindala 
2884 m², maksustamishind 5160 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Põdra tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0353, kinnistu registriosa number 7110550, pindala 
2905 m², maksustamishind 5200 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Põdra tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0358, kinnistu registriosa number 7275550, pindala 
3500 m², maksustamishind 6260 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Põdra tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0361, kinnistu registriosa number 7137550, pindala 
2897 m², maksustamishind 5190 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Pärja tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0566, kinnistu registriosa number 7022550, pindala 
1157 m², maksustamishind 1330 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Pärja tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0567, kinnistu registriosa number 7121650, pindala 
1355 m², maksustamishind 1560 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Pärja tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0568, kinnistu registriosa number 7058550, pindala 
1914 m², maksustamishind 2200 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 



- Savi tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0773, kinnistu registriosa number 7256150, pindala 
4881 m², maksustamishind 5610 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Salu tänav – katastritunnus 62501:001:0371, kinnistu registriosa number 7125150, pindala 1124 
m², maksustamishind 2010 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Marjametsa tee T1 – katastritunnus 62501:001:0372, kinnistu registriosa number 7139350, 
pindala 5002 m², maksustamishind 8950 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Marjametsa tee T2 – katastritunnus 62501:001:0373, kinnistu registriosa number 7098050, 
pindala 827 m², maksustamishind 1480 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
 
12. Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute 
detailplaneering. 

13. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi 
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistada Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 
otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneering osaliselt kehtetuks Suur-Jõe 
tn 58 kinnistu osas. 
 
14. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko 
territooriumi) detailplaneering  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu jätta algatamata Pärnu Junga, Madruse, Pootsmani, 
Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. Ning võtta vastu 
Pärnu Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneering. 
 
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 otsuse nr 32 „Loa andmine 
Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste 
kohustuste võtmiseks“ muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 otsuse nr 32 „Loa 
andmine Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste 
kohustuste võtmiseks“ ja sõnastada see järgmiselt: 
 
„Lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi kergliiklusteede projektidele 
omafinantseeringuga kokku kuni 654 045 eurot Pärnu linna eelarvest aastatel 2017 kuni 2018: 
- Haapsalu mnt kergliiklustee 101 574 eurot; 
- Kergliiklustee Pärnu Kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa) 274 698 eurot; 
- Tallinna mnt kergliiklustee 39 832 eurot; 
- Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremkaldal 237 941 eurot.“ 
 
16. Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 5 „Pärnu Mai Kooli põhimäärus“ muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta Linnavolikogu 20.02.2014 määruses nr 5 „Pärnu Mai 
Kooli põhimäärus“ järgmiselt: 



- paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 
„Klassid põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest 
hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis.“ 
- paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Koolis on õpilasesindus. Õpilasesindusse kuuluvad demokraatlikult valitud õpilased. 
Õpilasesindust juhib president, kes valitakse õpilasesinduse liikmete poolt õppeaasta esimesel 
koosolekul.“ 
 
17. Elukohajärgse kooli määramise peale esitatud vaide lahendamine 
Otsustati jätta isiku vaie elukohajärgse kooli määramise peale rahuldamata. 
 
18. Pärnu linna 2016 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kinnitada Pärnu linna 2016 aasta konsolideerimisgrupi 
majandusaasta aruanne. 
 
 


