
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 5. septembri istungist 
 
 
1. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda viieks aastaks otsustuskorras OÜ Kadri kasutusse Pärnu linnas Pühavaimu tn 15 
asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga 130,7 m2. 
 
2. Linnavara otsustuskorras võõrandamine  
Otsustati võõrandada aktsiaseltsile Pärnu Vesi Palmpro OÜ koostatud tööprojekti nr 108-TE-2015 
„Pärlimõisa tee (lõigus Uus-Sauga kuni Rehepapi tänav) tööprojekt“ ja TO Projekt OÜ koostatud 
tööprojekti nr 15-003 „Loode Pärnu tööstusala II-IV etapi tänava võrgu projekteerimine tööprojekt“ 
alusel ehitatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja pumplad pärast kasutusloa andmist. 
 
3. Hoovid korda taotluste rahuldamine 
Otsustati määrata hoove korrastavate korterelamute toetused alljärgnevalt: 
 
1.  KÜ Papiniidu 25 summas 1390,56 eurot;  
2.  KÜ Mai 28 summas 2000,00 eurot; 
3.  KÜ Rohu 107 summas 1083,12 eurot; 
4.  KÜ Vana-Sauga 23 summas 2000,00 eurot; 
5.  KÜ Mai 43 summas 194,40 eurot; 
6.  KÜ Kaevu 27 summas 372,96 eurot; 
7.  KÜ Kitse 37 summas 1555,20 eurot; 
8.  KÜ Tammsaare 26 summas 660,00 eurot; 
9.  KÜ Mai 8 summas 269,00 eurot; 
10. KÜ Uus-Sauga 39 summas 2000,00 eurot; 
11. KÜ Uus-Sauga 41a summas 954,24 eurot;  
12. KÜ Oja 126 summas 2000,00 eurot. 
 
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks Pärnu linna omandis olevale 
kinnisasjale ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks kinnisasjale Telliskivi tänav T2 
(kinnistusregistriosa nr 2746205 , katastritunnus 62501:038:0003, pindala 1160 m2, maakasutuse 
sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 113 m2). 
 
5. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Otsustati anda Kibuvitsa tn 4a (katastritunnus 62501:001:0184; kinnistu registriosa nr 2024905) ja 
Kibuvitsa tn 4y (katastritunnus 62501:001:0332; kinnistu registriosa nr 2024905) asuvate 
katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadress ja ehituskrundi number ning 
määrata sihtotstarve järgmiselt:  
 
koha-aadress                          ehituskrundi number                        sihtotstarve  
Kibuvitsa tn 4a                        1776                                        elamumaa (001; E) – 100%. 
 



 
6. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine 
Pärnu linna tänavate maa-alade munitsipaalomandisse taotlemiseks ja katastriüksuste 
moodustamiseks on Pärnu Linnavalitsuse korraldustega määratud moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid, sihtotstarbed ja ehitiste teenindamiseks vajalik maa.  
Pärnu Maavalitsus tagastas Pärnu Linnavalitsusele maa munitsipaalomandisse taotlemise toimikud 
kuna esitatud taotluses ja kohaliku omavalitsuse otsustes on erinevad maa munitsipaalomandisse 
taotlemise aluseks olevad maareformi seaduse punktid. 
 
Lähtudes eeltoodust otsustati muuta järgmisi Pärnu Linnavalitsuse korraldusi: 
1) Pärnu Linnavalitsuse 13.06.2016 korraldus nr 358 “Voorimehe tn 5b moodustatavale 
katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine”; 
2) Pärnu Linnavalitsuse 13.06.2016 korraldus nr 359 “Riia mnt 68a moodustatavale 
katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine”; 
3) Pärnu Linnavalitsuse 13.06.2016 korraldus nr 360 “Kulla tn 12b moodustatavale katastriüksusele 
koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine”; 
4) Pärnu Linnavalitsuse 13.06.2016 korraldus nr 361 “Jalaka tn 6c moodustatavale katastriüksusele 
koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine”. 
 
7. Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Otsustati algatada Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 
koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata 
arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning parkimislahendus.  
 
Planeeringuala moodustab 632 m² suurune kinnistu Ülejõe linnaosas Lubja, Voorimehe ja Nurme 
tänavate vahelises kvartalis. 
 
8. Betooni tn 2, 4 ja Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine 
Otsustati algatada Betooni tn 2 ja 4 ning Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamine. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala(d) ja 
ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning parkimis- ja 
haljastuslahendus, maakasutuse sihtotstarvete osakaalud.  
 
Planeeritavad kinnistud paiknevad Niidu tööstuspiirkonnas, Ülejõe linnaosas. Betooni tn 2 kinnistu 
suurus on 5929 m2, katastriüksuse sihtotstarve 90% tootmismaa / 10% ärimaa. Betooni tn 4 
kinnistu suurus on 3012 m2, katastriüksuse sihtotstarve 70% tootmismaa / 30% ärimaa. Savi tn 14b 
kinnistu suurus on 4535 m2, katastriüksuse sihtotstarve 70% tootmismaa / 30% ärimaa.  
 
9. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 
kinnitamine” muutmine 
Volikogu istungile suunati Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna 
sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine ja ”Pärnu linna 
sotisaalhoolekande arengukava aastani 2025” peatükk V "Tegevuskava" muutmine. 



 
10. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Volikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Lai tn 2 kinnistu detailplaneering. 
 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks oli rahvusvahelise arhitektuurivõistluse „Läänemere 
kunstipark“ võidutööga kavandatud jõekalda ruumilise visioonilahenduse planeerimine, mis 
hõlmab olemasolevat haljasala ja ajaloolist graniitkaid ning näituste peahoone ja rahvuslike 
ujuvpaviljonide arhitektuurseid eskiislahendusi. Detailplaneering koostati ühese eesmärgiga 
realiseerida võistlustööle võimalikult sarnane ja sama kasutusfunktsiooniga tulemus (kunstihoone, 
galeriid, näituste paviljonid). Detailplaneering välistab võimaluse võistlustööga kavandatud hoone 
asemele mingi muu funktsiooniga ehitise püstitamise.  
 
11. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" 
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada võtta varalisi kohustusi seoses riigihanke korraldamisega 2 
väikebussi rentimiseks Pärnu Linnavalitsusele, 1 mahtuniversaali rentimiseks Pärnu 
Keskraamatukogule ja 1 väikebussi rentimiseks Pärnu Spordikoolile kasutusrendi tingimustel 60 
kuuks. 
 
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"  
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada võtta varalisi kohustusi seoses riigihanke korraldamisega 
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli, Pärnu Raeküla Kooli, Pärnu Rääma Põhikooli ja Pärnu 
Ühisgümnaasiumi toitlustusteenuse tellimiseks tähtajaga kuni 31.08.2019. 
 
13. Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine 
Volikogu istungile suunati eelnõu Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmiseks. 
 
14. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati raha järgmiselt: 
1) 200 eurot Pärnu Korvpalliklubi seenioride 45+ vanuseklassi meeskonnale osalemise toetamiseks 
Baltic Cup 2016 rahvusvahelisel turniiril Liepaja´s 02.-04.09.2016; 
 
2) 7890 eurot Pühavaimu 8 lisatööde elektri-, pleki-, fassaadi-, vihmaveeäravoolu remonttööde 
ning lõvidest ja rosetist koopiate valmistamise kuludeks. 
 
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" 
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses 
riigihanke korraldamisega Pärnu linnale 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta 
aruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuse tellimiseks perioodiks 2017-2018.  
 
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Humala tn 6 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kaevu tn 44 
kinnistu detailplaneeringu hoonestusskeemi selliselt, et suurendada detailplaneeringuga Humala tn 
6 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustada liikluskorralduse põhimõtteid 
vastavalt lisatud asendiskeemile. 



 
17. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 "Metsa tn 19 asuva Pärnu Spordikooli 
spordikompleksi kasutamise tasumäärad" muutmine 
Otsustati muuta Metsa tn 19 asuva Pärnu Spordikooli spordikompleksi kasutamise tasumäärad 
järgmiselt: 
1. Õpilased ja eelkooliealised lapsed õppegrupi koosseisus 2,20 eurot  ja 17 eurot pilet 
kehtivusajaga 12 kuud 
2. Eelkooliealised lapsed, va õppegrupi koosseisus – tasuta 

3. Õpilaste gruppidele 4,40 eurot 

 
18. Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja KSH mittealgatamine 
Volikogu istungile suunati eelnõu jätta algatamata Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna planeeritav tegevus ei oma 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju 
ning võtta vastu Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering. 
 
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Villa tn 1 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 otsusega nr 56 kehtestatud A. H. Tammsaare 
pst 37 ja 39 kinnistute ja piirneva ala detailplaneeringut selliselt, et muuta detailplaneeringuga Villa 
tn 1 kinnistule määratud korruselamumaa sihtotstarvet 17% ja vähendada ärimaa sihtotstarvet 
17%. Villa tn 1 kinnistu korruselamumaa sihtotstarbeks lubada 97% ja ärimaa sihtotstarbeks 3%. 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
20. Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmise kinnitamine 
Volikogu istungile suunati eelnõu Pärnu Linnavolikogu 15.09.2011 määruse nr 16 „Pärnu linna 
arengukava aastani 2025“muutmine. 
 
21. Ehitusloa väljastamine, Lennuki tn 9A 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse korraldus 30. november 2009 nr 617 ja anda 
välja ehitusluba Lennuki  tn 9A (katastritunnus 62509:018:0009) kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, kanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega.  
 
22. Ehitusloa väljastamine. Nurme tn 11 
Otsustati välja anda ehitusluba OÜ Deeptrader Pärnus Nurme tn 11 (katastritunnus 
62501:001:0249) kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 
veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.  
 
23. Pärnu Linnavolikogu otsus "Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a kinnistu detailplaneeringu 
kehtestamine" 
Volikogu istungile suunati otsus kehtestada Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a kinnistu detailplaneering. 
 
24. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021" 
Volikogu istungile suunati määrus kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021. 


