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1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati omistada „Aasta sotsiaaltöö tegija“ nimetus ja määrata 
rahaline preemia summas 630 eurot SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse 
tegevusjuhendaja Kadri Melnitsale. 
Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant Katrin 
Jääratsile. 
Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse 
sotsiaaltöötaja-pereterapeut Ülle Pikma. 
Aasta hooldustöötaja nimetus määrati SA Pärnu Haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja Ene 
Kodasmale. 
Aasta vabatahtlikuks valiti Malle Erend. 
Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Toomas Mihkelson. 
Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneriks nimetati Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu 
politseijaoskond. 

2. Tervisenõukogu liikmete nimetamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 09.04.2018 korralduse nr 343 
„Pärnu linna tervisenõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitamine“ järgmiselt: 
- arvata Pärnu linna tervisenõukogu koosseisust välja Eha Ristimets ja Katrin Zagorski; 
- kinnitada Pärnu linna tervisenõukogu aseesimeheks sotsiaalosakonna rahvatervise spetsialist Kärolin 
Nirk; 
- lugeda Maarja Tammai ametinimetuseks kultuuri- ja sporditeenistuse sporditöö peaspetsialist. 

3. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati 2018. aastal kultuuriprojektidele toetust järgmiselt: 
 

  Taotleja Projekt 
Toetuse summa 

(eurodes) 

MTÜ Anna Raudkatsi 

Tantsuselts 

Talvevalguspromenaadi korralduskulude 

katteks  

3 250,00 

MTÜ Avangard Galerii Pärnu Fotofest 2019 näituse 

ettevalmistus- ja korralduskulude katteks  

2 375,00 

MTÜ  Axel Konkursi "Seeniorlaul" CD 

väljaandmiskulude katteks  

800,00 

MTÜ Eesti Arnold Schönbergi 

Ühing 

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2019 

ettevalmistus- ja korralduskulude katteks  

4 000,00 

OÜ Grotesk Ott Kiluski luulekogu "Elajas ja 

videvikumadu" väljaandmiskulude katteks  

1 700,00 

OÜ Horizontal Entertainment Kirjandustempli korralduskulude katteks  500,00 

MTÜ Jonnipunn Pärnu linna mobiilirakenduses 

audiolavastuse "Jäljed" väljatoomiskulude 

katteks  

600,00 



MTÜ Lauluselts Endla Kontserdisarja "Jõuluballaad" Pärnu 

kontserdi korralduskulude katteks  

380,00 

MTÜ Ligrid Laine Mägi tantsukooli jõulukontserti 

"Lumememme 12 sõpra" korralduskulude 

katteks  

1 500,00 

MTÜ Maarja-Magdaleena Gild Gildimaja ja Kolme Põrsakese jõuluteadus 

2018 etenduste korralduskulude katteks  

1 500,00 

MTÜ ModeRato Kontserti "Hoolime ja märkame üksteist" 

korralduskulude katteks  

1 000,00 

OÜ Moejoon Jõuluküla Pärnu vanalinnas 

korralduskulude katteks  

700,00 

MTÜ Priimus Muusikalise etenduse "Mängime 

imelapsi" lavastuskulude katteks  

720,00 

MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi 

Toetajate Ühendus 

Salongiõhtu "Läti 100" korralduskulude 

katteks  

600,00 

MTÜ The Soul Singers Jõulumuusika Pärnu kontserdi 

korralduskulude katteks  

200,00 

SA Uue Kunsti Muuseum Näitus Poola ja Läti ehituskunsti imedest 

"Ehitades Vee ja Valgusega" 

korralduskulude katteks  

2 500,00 

    KOKKU 22 325,00 

 

4. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015. a korralduse nr 190 „Pärnu Raekoja saali ürituste korraldamiseks 
kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ muutmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015 korralduse nr 190 
„Pärnu Raekoja saali ürituste korraldamiseks kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ järgmiselt: 
- üritusele kestusega kuni pool tundi 30 eurot. 

5. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Paikuse alevis, Tõlla tn 4 kinnistule (katastri tunnus 
56801:001:1202) elamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.  

6. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Papsaare küla, Välja tee 19 (katastritunnus 15904:003:0911) 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks. 

7. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati tagastada Kavaru külas, Kalda A-80 maa (2,68 ha) 
vastavalt pärandvara hooldaja taotlusele ja asendiplaanile. Otsustati määrata tagastatavale maaüksusele 
koha-aadress, sihtotstarve ja pindala alljärgnevalt: 
- koha-aadress: Kalda 
- pindala: 2,68 ha  
- sihtotstarve: maatulundusmaa 100% 
 



8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Pirni tn 26 
(katastritunnus 62506:036:9550; kinnistu registriosa nr 465505) ja Pirni tn 26y (katastritunnus 
62401:001:0197; kinnistu registriosa nr 465505) asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Pirni tn 26 ning sihtotstarbeks elamumaa – 
100%. 
 
9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Pirni tn 28 
(katastritunnus 62506:036:2720; kinnistu registriosa nr 609905) ja Pirni tn 28y (katastritunnus 
62401:001:0196; kinnistu registriosa nr 609905) asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Pirni tn 28 ning sihtotstarbeks elamumaa – 
100%. 
 
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Pirni tn 30 
(katastritunnus 62506:036:2460; kinnistu registriosa nr 516805) ja Pirni tn 30y (katastritunnus 
62401:001:0249; kinnistu registriosa nr 516805) asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Pirni tn 30 ning sihtotstarbeks elamumaa – 
100%. 
 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati määrata Pärnu linnas Kastna külas asuva Poolu 
(katastritunnus 82602:003:0102; kinnistu registriosa nr 2328906) katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Meritähe, maatulundusmaa – 100% 
-  Merimetsa, maatulundusmaa – 100% 
-  Merilaane, maatulundusmaa – 100% 
-  Merikoha, maatulundusmaa – 100%. 

12. Sundvalduse seadmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks 10 kV pingega 
elektrimaakaabelliini majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses kinnisasjale asukohaga 
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 37, kinnistu number 1488005, omanik AGAL Kinnisvarad 
OÜ.  

13. Kinnistute jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 
kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on 
selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud 
tingimused ning haljastus, parkimis- ja liikluslahendus, sh turvaline kergliiklejate läbipääs kalda alal. 

14. Pärnu lasteaia Mai põhimäärus 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Pärnu lasteaia Mai põhimäärus. 

15.Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammuru 
tehnoküla 4 // 5 // 6 // 7 kinnistute osas 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistada Paikuse Vallavalitsuse 07. aprilli 1997 korraldusega nr 
88 kehtestatud Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneering osaliselt kehtetuks Pärnu linna, 
Tammuru küla, Tammuru tehnoküla 4 // 5 // 6 // 7  ja Tammuru tehnoküla 3 kinnistute osas. 
 



16. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele nõustuti Pärnu linna ja füüsilisest isikust ettevõtja vahel Pärnu 
linnas Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva Paikuse osavallakeskuse ruumi kasutamiseks sõlmitud 
üürilepingu nr 3-13.2/115/2018 üle andmisega osaühingule Kalle Ehitus (registrikood 11122769). 
 
 


