
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 25. aprilli 2022 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 22.02.2026 alaealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
2. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine 
Linnavalitsus tunnistas kõlbmatuks ja otsustas maha kanda Pärnu Sotsiaalkeskuse põhivara 
nimekirjas oleva sõiduki Mitsubishi I-Miev, mis on soetatud 2012. aastal. 
  
3. Ametist vabastamine 
Linnavalitsus vabastas Heinike Sinijärve Pärnu Keskraamatukogu direktori ametikohalt seoses 
töölepingu korralise ülesütlemisega 11. mail 2022. Sinijärv lahkub ametist omal soovil. 
  
4. Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegia 2022-2030 heakskiitmine ja avalikustamisele 
suunamine 
Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna 
strateegia aastateks 2022-2030.  
  
5. Kampaania “Värvid Linna!” väljakuulutamine 
Linnavalitsus kuulutas välja kampaania “Värvid linna!” ja kinnitas kampaania tingimused. 
 
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Lai tn 10 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Lai 10 kinnistule ajutise ehitise Baarcelona 
püstitamiseks kuni 5 aastaks. Ajutises ehitises soovitakse avada tapasrestoran. 
  
7. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Kurvitsa tn 9 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Kurvitsa tn 9 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
8. Ehitusloa andmine, Kastna küla, Piibelehe 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Kastna külas asuvale Piibelehe kinnistule hoonestusõiguse 
alusel suvila püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon 
väikepuhastiga ja elekter. 
  
9. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Vahenurme tn 7 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Vahenurme tn 7 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
  
10. Ehitusloa andmine, Silla küla, Kuigu tee 44 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Kuigu tee 44 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, side ja elekter. 
  
11. Männikuste küla, Männikuste-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Männikuste külas asuva Männikuste-Mardi katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks vastavalt jagamise skeemile ja määras katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Männikuste küla, Männikuste-Mardi; sihtotstarve: elamumaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Männikuste küla, Mardimetsa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
  



12. Paikuse alevis Jõekalda tee 13 ja Jõekalda tee 17, Jõekalda tee 17y piiride muutmine, koha-
aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Paikuse alevis asuvate Jõekalda tee 13, Jõekalda tee 17 ja Jõekalda tee 17y 
katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt piiride muutmise plaanile ja määras katastriüksuste 
vahelise piirimuudatuse tulemusel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Koha-aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, Jõekalda tee 13; sihtotstarve: ärimaa 100%; 
2. Pärnu linn, Paikuse alev, Jõekalda tee 17; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
  
13. Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-aadresside ja sihtotstarbe 
määramine“ punkti 1.16. kehtetuks tunnistamine ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 783 „Koha-
aadresside ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.16, nõustus Audru alevikus asuva 19105 Audru tee 
katastriüksuse jätmisega riigi omandisse ning määras antud katastriüksusele sihtotstarbeks 
transpordimaa – 100%.  
Linnavalitsus määras munitsipaalomandisse jäetavale Audru alevikus asuvale Lihula maantee L1 
katastriüksusele sihtotstarbeks transpordimaa – 100%. 
  
14. Eluruumi üürile andmine 
Linnavalitsus otsustas anda kolmeks aastaks üürile Pärnu linnas Rohu tn 119 asuva korteri nr 16. 
 
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele Pärnu linnas 
asuvalele kinnisasjadele: 
1. Tõstamaa alevik, Kalli mnt 2b 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Papsaare küla, Elu tee L2 10 kV ja 0,4 kV elektrimaakaabelliinide rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Papsaare küla, Elise tee L1 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
4. Papsaare küla, Elise tee L2 10 kV ja 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Papsaare küla, Ristiku tee 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
6. Pärnu linn, Kadri tänav T2 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
  
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Haridus- ja teadusministeerium on esitanud soovi võtta tasu eest kasutusse Noorte väljak 2 hoones 
asuvad ruumid, et jätkata selles eelkõige täiskasvanutele mõeldud hariduse (põhi- ja keskharidus) 
pakkumist. Niisugust soovi võib pidada asjakohaseks ja mõistlikuks, kuivõrd täiskasvanute haridustee 
jätkamise võimaldamine on linnale oluline nii majanduslikus kui ka sotsiaalses aspektis, mistõttu on 
hoone ja selles asuvate ruumide haridus- ja teadusministeeriumi kasutusse andmine linna huvides 
ning toetab seadusega kohaliku omavalitsuse ülesannete (kohaliku omavalitsuse korraldamise 
seaduse § 6) täitmist ja aitab kaasa nendega seotud eesmärkide saavutamisele. 
Linnavalitsus otsustas anda otsustuskorras alates 1. septembrist 2022 kaheks aastaks haridus- ja 
teadusministeeriumi kasutusse Pärnu linnas Noorte väljak 2 asuvas hoones paiknevad ruumid 
üldpinnaga ligikaudu 977,1 m2 (hoone plaanil Täiskasvanute Gümnaasium). Lisaks antakse tasuta 
kasutamiseks hoone inventar: mööbel, tahvlid, väikevahendid, IT-süsteemid ja -tehnika. 
  
17. Linnavara võõrandamine (korterid Lavassaares) 
Linnavalitsus otsustas võõrandada elektroonilisel enampakkumisel alljärgneva kinnisvara: 



1. korteriomand asukohaga Karja tn 4, Lavassaare alev, Pärnu linn (registriosa nr 1371906), mis 
moodustab 469/7982 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 39501:001:0089 
(katastriüksusesihtotstarve - elamumaa, pindala – 1687 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise 
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 16 üldpinnaga 46,9 m2. 
Enampakkumise alghind on 10 000, tagatisraha 1000 eurot;  
2. korteriomand asukohaga Pärna tn 3, Lavassaare alev, Pärnu linn (registriosa nr 1381606), mis 
moodustab 355/5465 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 39501:001:0094 
(katastriüksusesihtotstarve - elamumaa, pindala – 1352 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise 
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 6 üldpinnaga 35,5 m2. 
Enampakkumise alghind on 10 000, tagatisraha 1000 eurot;  
 
18. Riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine“ pakkumuse tagasilükkamine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Audru keskväljaku I etapi 
ehitamine”. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 19. aprilliks kell 13.00 esitas pakkumuse ATEMO OÜ 
maksumusega 858 805 eurot ilma käibemaksuta. Hankelepingu eeldatav maksumus oli 331 000 eurot 
ilma käibemaksuta. 
Riigihangete seaduse § 116 lg 1 p 1 kohaselt hankija võib teha põhjendatud kirjaliku otsuse kõigi 
pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste 
maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. Esitatud pakkumus ületab hanke 
eeldatavat maksumust olulisel määral, mistõttu ei ole hankijal võimalik hankemenetlusel edukat 
pakkujat välja valida ning tal tuleb pakkumus tagasi lükata. 
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks riigihangete seaduse, § 116 lõike 1 punkti 1, Pärnu 
linnavalitsuse 2. juuli 2018 määruse nr 12 “Pärnu Linnavalitsuse hankekord” § 14 lõike 4 punkti 4 ning 
arvestades Pärnu linnavalitsuse riigihankekomisjoni 22. aprilli 2022 protokolli nr 3-6.5/23 otsustas 
linnavalitsus lükata riigihanke „Audru keskväljaku I etapi ehitamine” hankemenetlusel tagasi ATEMO 
OÜ esitatud pakkumuse, kuna pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust. 
 


