
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 29. augusti istungist 
 
 
1. Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine 
Peatati riiklike peretoetuste maksmine alaealise lapse eest lapse isale ja jätkati riiklike peretoetuste 
maksmist alaealisele lapsele endale. 
 
2. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine 
Määrati õppelaenu tagasimakse põhiosa toetus Pärnu linnas elavatele noortele 
tervishoiutöötajatele. 

3. Pärnu Linnavalitsuse korralduse "Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise 
ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord" muutmine 

Muudeti Pärnu Linnavalitsuse 19.01.2015 korraldust ”Koolilõuna toidupäeva arvestusliku 
maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord” alates 01.09.2016, millega 
kinnitati Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilastele toidukorra maksumuseks 1,36 eurot. 

4. Tasuta parkimislubade andmine 
Pärnu Haldusteenused väljastas SA Pärnu Haigla Veretalitusele tasuta parkimisload ajavahemikuks 
05.09.2016-07.09.2016 parkimiseks Pärnu linna kesklinna piirkonna tasulisel avalikul parkimisalal 
mootorsõidukitele registreerimisnumbritega 801BBP, 939BFH, 377MDX, 117 BNB, 965AUF, 
492BDD, 892 BJV. 
 
5. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
Anti nõusolek A&A Investeeringute OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjale Suur-Jõe tänav katastritunnus 
62501:001:0423, pindala 9611 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku 
kasutusõigusala suurus 168 m2. 

6. Eluruumide üürile andmine 
Anti tasu eest üürile tähtajaga 1 (üks) aasta eluruum asukohaga Liiva tn. 8B krt.10 üldpinnaga 29,8 
m2 ja 1 tuba üldpinnaga 13,5 m2 eluruumist asukohaga Liiva tn. 8D krt.5. 
 
7. Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks 
Anti välja ehitusluba Pärnus Väike-Veski tn 10 (katastritunnus 62511:153:7720) kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
8. Vaide lahendamine 
Lähtuvalt Pärnu Linnavalitsuse seisukohale ja haldusmenetluse seadusele otsustati jätta 16. juunil 
2016 esitatud vaie Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 09.06.2016 otsuse nr 3-5/799 
kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata. 
  



 
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Otsustati muuta Supeluse tn 5 katastriüksuse (katastritunnus 62510:022:2000; kinnistu registriosa 
nr 94305) senist sihtotstarvet (100% elamumaa) ning määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 
80% elamumaa, 20% ärimaa. 
 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Määrati Lubja tn 31 (katastritunnus 62502:019:1550; kinnistu registriosa nr 894005) asuva kinnistu 
jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
 
koha-aadress                    ehituskrundi number                  sihtotstarve 
Lubja tn 31                                    155                                          elamumaa 100% 
Lubja tn 29b                                  1574                                        elamumaa 100%. 
 
11.  Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Määrati Hommiku tn 7 (katastritunnus 62510:103:0640, kinnistu registriosa nr 453805) ja  
Hommiku tn 9 (katastritunnus 62510:103:0660, kinnistu registriosa nr 455205) asuvate kinnistute 
liitmisel uuele moodustatavale katastriüksusele koha-aadress, ehituskrundi number ning 
sihtotstarve järgmiselt: 
 
koha-aadress                                ehituskrundi number                      sihtotstarve 
Hommiku tn 7 // 9                                    64                                           elamumaa 55%,  ärimaa 45%. 
 
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"  
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses 
riigihangete korraldamisega Pärnu linna liikluskorraldusvahendite ja valgusfooride hooldamiseks.  
 
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"  
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses riigihanke 
korraldamisega elektrienergia ostmiseks Pärnu linna ametiasutustele,  ametiasutuste hallatavatele 
asutustele ja linnavalitsuse tegevusega seotud tarbimiskohtadele kuni viieks aastaks.  
 
14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" 
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses riigihanke 
korraldamisega Pärnu linna haljasalade hooldamiseks.  
 
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"  
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses riigihanke 
korraldamisega Pärnu linna randade hooldamiseks.  
 
16. Pärnu Linnavolikogu otsus Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine 
Volikogu istungile suunati otsus võtta vastu Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. 



 
Tehti ettepanek jätta algatamata Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. 
 
Detailplaneeringuala suurusega ca 1,2 ha asub Riia mnt, Vanapargi, Suur-Jõe ja Väike-Sepa 
tänavate vahelises kvartalis. Planeeringuala on piiratud Suur-Jõe tn 13 ja 15, Väike-Sepa tn 1, 3 ja 
5/7, Riia mnt 14 ja 16, Riia mnt 6,  Vanapargi tn 4 kinnistute, Vanapargi ja Suur-Jõe tänavate ning 
kinnistamata riigimaaga (Riia mnt 12). 
 
Pärnu linna üldplaneeringu kohane juhtotstarve planeeringualal on põhiosas tootmismaa, mida 
soovitakse muuta väikeelamumaa, korruselamumaa, ärimaa, transpordimaa ja tootmismaa 
juhtotstarveteks planeeringulahenduses näidatud ulatuses.  
 
17. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati raha järgmiselt: 
-     Pärnu Kadri Lasteaiale 1680 eurot köögi ventilatsioonisüsteemi remondiks 
-     Pernova Hariduskeskuse loodusmajale 2460 eurot hoonesse täiendava ventilatsiooni 
projekteerimiseks ja paigaldamiseks 
-     MTÜ Suusaklubile Jõul 1000 eurot Pärnu linna noorsportlaste treeninglaagrite toetamiseks 
Soomes, Vuokatti suusatunnelis 20.-26.08.2016 ja Levil 13.-27.11.2016  
-     MTÜ Studiole Happy Dancers 600 eurot spordi- ja tantsukooli akrobaatika mati soetamise 
toetamiseks 
-     MTÜ Avangard Galeriile 600 eurot Avangard Galerii Art Copenhagen kunstimessil osalemise 
toetamiseks 

- MTÜ Eesti Rannajalgpalli Liidule 1230 eurot rannajalgpalli turniiri läbiviimise toetamiseks 
- MTÜ Pärnumaa Spordiliidule 500 eurot Pärnumaa kergejõustiku meistrivõistluste korraldamise 

toetuseks 
 
18. Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Algatati Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamine.  
 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja 
ehitusõigus, määrata arhitektuursed, linnaehituslikud ning haljastustingimused ja 
parkimislahendus.  
Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut kruntidele määratud 
maakasutuse sihtotstarvete osas. Uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks kavandatakse valdavalt 
ärimaa. 
 
 
19. Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneeringu  
kehtestamine 
Kehtestati Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering. 



Detailplaneeringuga hõlmatav ala asub Ülejõel Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi, Kiltri tänavate 
vahelisel maa-alal ja on osaliselt hoonestatud.  
Detailplaneeringu koostamise käigus suurendati planeeritavat ala edela suunas vahetult külgneva 
ca 5 ha suuruse maa-alaga kuni Saugamõisa teeni. Seega uueks detailplaneeringuala suuruseks on 
kokku ca 19,5 ha. 
 
 


