
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 29. augusti 2022 istungist 
 
1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine/ MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu sotsiaalprojektile “Suvelaager 
vabatahtlikele ja väikestele vendadele-õdedele” toetust summas 1500 eurot. 
 
2. Tasandusrühma moodustamine 
Linnavalitsus otsustas moodustada Pärnu Raja Lasteaias alates 1. septembrist 2022 tasandusrühma. 
Tasandusrühm tegutseb Pärnu Mai Kooli kasutuses olevates ruumides aadressil Metsa tn 3, Pärnu 
linn. 
 
3. Preemia eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Pärnu Jahtklubi 500 eurot preemiat Katariina II meeskonna 
avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel ORC European Championship 2022 esikoha 
saavutamise eest. Katariina II meeskonda kuulusid Pärnu Jahtklubi liikmed Aivar Tuulberg, Karl-
Hannes Tagu ja Peter Šaraškin. 
 
4. Pärnu linnagalerii juhataja ametisse kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Linnagalerii juhataja ametikohale alates 5.09.2022 Mareli Reinholdi 
(Reinhold). 
 
5. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine 
Linnavalitsus nimetas viieks aastaks AS Pärnu Vesi nõukogu liikmeks Sven Erik Volbergi (Volberg). 
 
6. Ehitusloa andmine Silla küla, Murumuna 17 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Murumuna 17 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, maakütte kollektor ja elekter. 
Kinnistu omanik on kohustatud enne ehitamise alustamist sõlmima lepingu linnaga linnamaale 
rajatava kinnistule peale-mahasõidu väljaehitamiseks. Kasutusloa taotlemisel tuleb lisada 
täitedokumentidesse see leping ja truubi teostusjoonis. 
 
7. Ehitusloa andmine Papsaare küla Karukella tee 3 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Karukella tee 3 kinnistule kaksikelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse 
rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad olema välja ehitatud ja linnale üle antud vastavalt 
halduslepingule detailplaneeringu alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- ja kõnniteed 
ning mahasõidud, liikluskorraldus- ja ohutusvahendid, haljasalad ning muud katendid ja 
kinnistusisese tänavavalgustuse elektrivarustuse ja -paigaldised ja avalikuks kasutamiseks ette 
nähtud laste mänguväljak koos pargialaga ja samale kinnistule haljaspiirdega eraldatud 
jäätmekäitlusala. 
 
8. Ehitusloa andmine Papsaare küla Karukella tee 5 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Karukella tee 5 kinnistule kaksikelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse 
rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad olema välja ehitatud ja linnale üle antud vastavalt 
halduslepingule detailplaneeringu alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- ja kõnniteed 
ning mahasõidud, liikluskorraldus- ja ohutusvahendid, haljasalad ning muud katendid ja 
kinnistusisese tänavavalgustuse elektrivarustuse ja -paigaldised ja avalikuks kasutamiseks ette 
nähtud laste mänguväljak koos pargialaga ja samale kinnistule haljaspiirdega eraldatud 
jäätmekäitlusala. 
 
9. Ehitusloa andmine Papsaare küla Karukella tee 15 



Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Karukella tee 15 kinnistule paariselamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni ja side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad olema välja ehitatud ja linnale üle 
antud vastavalt halduslepingule detailplaneeringu alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- 
ja kõnniteed ning mahasõidud, liikluskorraldus- ja ohutusvahendid, haljasalad ning muud katendid ja 
kinnistusisese tänavavalgustuse elektrivarustuse ja -paigaldised ja avalikuks kasutamiseks ette 
nähtud laste mänguväljak koos pargialaga ja samale kinnistule haljaspiirdega eraldatud 
jäätmekäitlusala. 
 
10. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu algatamine 
Linnavalitsus algatas Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu koostamise. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistute ümberkruntimine, selgitada välja kruntidele 
sobivaim ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused ning liiklus-, parkimis- ja 
haljastuslahendus. 
 
11. Ihna kinnisasja ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu alal moodustatavate kinnisasjade 
omandamine ja isiklike kasutusõiguste seadmiste taotlemine 
Linnavalitsus otsustas eraisikult Pärnu linnale tasuta omandada Papsaare külas Ihna kinnistu 
detailplaneeringu kohaselt Ihna kinnistust moodustatavad tee-ja tänavamaakrundid, millede 
sihtotstarve on 100% tee- ja tänavamaa, mis on tähistatud detailplaneeringu põhijoonisel Pos 2, 47, 
48, 50, 51 ja Jõesuudme põik 3 kinnistust moodustatav tee-ja tänavamaa krunt, mis on tähistatud 
detailplaneeringu põhijoonisel Pos 63 avaliku kasutamise tagamiseks. 
Linnavalitsus otsustas taotleda Ihna kinnistu kinnistusregistriosa nr 2487706, katastritunnus 
16001:001:0001 kolmandasse (III) jakku eelmärke kandmist moodustatavate kinnistute, mis on 
tähistatud lisa 1 asendiplaanil Pos 2, 47, 48, 50 ja 51 omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks. 
Detailplaneeringu kohaste kinnistute moodustamisel jääb eelmärge koormama kinnistuid, mis on 
tähistatud lisa 1 asendiplaanil Pos 2, 47,48, 50 ja 51. 
Linnavalitsus otsustas taotleda Jõesuudme põik 3 kinnistu kinnistusregistriosa nr 18287650, 
katastritunnus16001:001:0144 kolmandasse (III) jakku eelmärke kandmist moodustatava kinnistu, 
mis on tähistatud lisa 1 asendiplaanil Pos 63 omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks. 
Detailplaneeringu kohaste kinnistute moodustamisel jääb eelmärge koormama kinnistut, mis on 
tähistatud detailplaneeringu põhijoonisel Pos 63. 
 
12. Pärnu linna 2022. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine) 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada Pärnu linna 2022. aasta esimene lisaeelarve, mille 
põhitegevuse tuludeks on 94,4 ja põhitegevuse kuludeks 89,8 miljonit eurot. 
 
13. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-
2027.  
 
14. Pärnu energia- ja kliimakava 2030 kinnitamine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada Pärnu energia- ja kliimakava 2030. 
 
15. Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ 
muutmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku muuta Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrusega nr 43 
kinnitatud “Pärnu linna arengukava aastani 2035” lisa 1 „Tegevuskava 2022-2026“, lisa 2 
„Investeeringute kava 2022-2026“ ja lisa 3 „Investeeringute kava 2027-2035“. 
Kehtiv „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ koostati täies mahus uuena 2018. aastal. Arengukava 
on kavas muuta Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linnaelanike poolt laekunud ettepanekute 
alusel. Samuti lisatakse tegevuskavasse tegevusi tulenevalt 2022. aastal kinnitatud Pärnu linna 



kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiast aastateks 2022–2030 ning valminud Pärnu linna kliima- ja 
energiakavast 2030. 
 
16. Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
muutmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku võtta vastu noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks 
ja huvitegevuseks toetuse andmise kord. Praegu toetatakse mitteformaalse õppe tegevusi kahe 
volikogu poolt kinnitatud määruse alusel:  
1) Pärnu Linnavolikogu 6. veebruar 2020 määrus nr 5 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja 
spordiprojektide toetuse andmise kord“;  
2) Pärnu Linnavolikogu 7. veebruar 2019 määrus nr 10 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks 
võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord“. 
Eelnõu vastuvõtmisel tunnistatakse need määrused kehtetuks. 
 
17. Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse kord 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku võtta vastu kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise 
kord ja tunnistada kehtetuks Pärnu linnavolikogu 6.02.2020 määrus nr 5 „Haridus-, noorsoo-, 
kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord“. Uus määrus reguleeriks edaspidi kultuuri- ja 
spordiprojektidele toetuse andmist. Haridus ja noorsooprojektid liiguvad uue noortevaldkonna 
projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise korra alla. 
 
18. Pärnu kaasava hariduse kompetentsikeskuse põhimäärus 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada Pärnu Kaasava Hariduse Kompetentsikeskuse 
põhimäärus ja tunnistada kehtetuks Pärnu linnavolikogu 17. märts 2016 määrus nr 8 „Pärnu 
Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“. Määrus jõustuks 1. jaanuaril 2023. 
 
19. Papsaare külas Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala 
detailplaneering. Planeeringuga jagatakse Ihna kinnistu 51 krundiks. Ihna kinnistust moodustakse 43 
ühepereelamu krunti, viis teemaa krunti, kaks haljasala maa krunti ning üks üldkasutatava maa krunt. 
Jõesuudme põik 10 ja Jõesuudme põik 12 kinnistud liidetakse üheks krundiks. Jõesuudme tee T2 ja 
Jõesuudme põik 3 kinnistud liidetakse üheks krundiks. Jõesuudme tee T2 kinnistu jagatakse 
Jõesuudme põik 2 ja 3 kruntidega liidetavateks osadeks. Jõesuudme põik 3 katastriüksuse 
põhjaosasse, kuhu juba praeguseks on rajatud juurdepääsutee, moodustatakse uus tee ja tänava maa 
krunt, mis tagab juurdepääsu Jõesuudme põik 1 ja Jõesuudme põik 3 kinnistutele. 
 


