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23. aprill 2018 

korraldus nr 395 

 

Kampaania “Värvid linna!” tingimused 
 

 

1. Kampaania “Värvid linna!” eesmärk on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme 

parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine. 

 

2. Kampaanias võivad osaleda kõik Pärnu linnas ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud. 

 

3. Kampaanias osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kirjaliku 

avalduse. Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja. 

 

4. Avalduse vorm on kättesaadav linnavalitsuse infolauas (Suur-Sepa tn 16) ja Pärnu linna veebilehel 

www.parnu.ee. Avaldusele tuleb seisukorra fikseerimiseks lisada foto värvitavast ehitisest. Avaldusi saab 

esitada 01.05. – 01.10.2018. Avalduse esitamise korral edastab linnavalitsuse planeerimisosakond isikule 

kirjaliku teate tema kampaanias osalemise kohta. 

  

5. Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvitootjate ja edasimüüjate valikul. 

Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste vm edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, 

kliendikaardi soodustused jne.  

 

6. Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga 

seotud kuludest.  

 

7. Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest 

ning ehitise omaniku kuludokumentidel põhineva omaosaluse (värvikoguse) suurusest. 

 

8. Füüsilisele isikule ja korteriühistutele ettenähtud kuluhüvitised on diferentseeritud järgmiselt: 

8.1. 10 – 100 liitrit omaosaluse puhul on hüvitatav summa 50% värvi maksumusest; 

8.2. 101 liitri  ja rohkema omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest, kuid mitte 

rohkem, kui 2000 eurot. 

 

9. Teistele juriidilisele isikule ettenähtud kuluhüvitised on diferentseeritud järgmiselt: 

9.1. 10 – 100 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest; 

9.2. 101 liitri ja rohkema omaosaluse puhul on hüvitatav summa 30% värvi maksumusest, kuid mitte 

rohkem, kui 2000 eurot. 

 

10. Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 15.10.2018. 

Linnavalitsus hindab kampaanias osalenud ehitisi ajavahemikul 16.- 19.10.2018.  

 

11. Rahalised kuluhüvitised makstakse välja pärast kampaania lõppu. Vastava otsuse tegemiseks esitab 

ehitise omanik linnavalitsusele kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid. Linnavalitsus kontrollib 

kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused korraldusega. 

 

http://www.parnu.ee/

