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1. Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 määruse nr 20 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-
2027“ muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine 
Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-
2027 muutmise.  
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on kohustuste võtmisel aluseks arengukava ja 
eelarvestrateegia. Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb 
eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla. Seetõttu muudetakse kahel investeerimisobjektil 
(Liiva 8D munitsipaalelamu renoveerimine ja Ülejõe LA Noorteväljaku hoone renoveerimine) 
ehitamise perioodi. Ehituse teostamise ajaks oli kavandatud 2023. aasta. Tegelikult kujuneb 
ehitamise perioodiks 2023-2024. 
Teiseks täpsustatakse Raeküla kooli hoone renoveerimise maksumust. Esialgu oli kavandatud ehituse 
maksumuseks 2023. ja 2024. aastal kokku kaks miljonit eurot. Tegelik ehituse maksumus võib 
kujuneda kallimaks ja seetõttu on käesoleva versioonis arvestatud, et 2023. ja 2024. aasta peale 
kokku kulub ehitamiseks viis miljonit eurot.  
Kolmandaks on täpsustatud kolmanda silla ehitamise maksumuse jagunemist aastate vahel, 
neljandaks on lisatud investeeringute kavva 2024. aastasse objekt „Pühavaimu ja Supeluse tänavate 
rekonstrueerimine, jalgrattatee kavandamine“ maksumusega 2,5 miljonit eurot. 
Eelarvestrateegia avalik väljapanek on 17. jaanuarist 6. veebruarini Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee, Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16 ruumis 103), Audru osavallakeskuses (Pärnu allee 
7), Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2). 
Ettepanekuid saab avaliku väljapaneku kestel esitada kuni 6. veebruaril kella 17ni linnavalitsuses ja 
osavallakeskuses kohapeal, saates need e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee või saates need 
postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Avalik arutelu toimub 7. veebruaril 2023 
kell 16 Pärnu linnavalitsuses Suur-Sepa 16 ruumis 346. 
 
2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine 
Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele „Pärnu linna arengukava tegevuskava aastateks  
2023-2027“ koos lisadega „Investeeringute kava 2023-2027“ ja „Investeeringute kava 2028-2035“.  
Arengukava tegevuskavas on muudetud nelja projekti: 
1. Pärnu kolmanda silla  (Raba-Lai sild) ja silla mahasõitudele jäävate välialade välja ehitamine 
(multimodaalsed parklad silla otstes ja jõe äärne avalik ruum). 
2. Munitsipaaleluruumide rajamine ja rekonstrueerimine erinevatele abi vajavatele sihtgruppidele. 
3. Raeküla Põhikooli renoveerimine 
4. Lasteaiahoonete energiatõhusamaks muutmine (Kadri tn, Kesklinna, Liblika, Päikesejänku, Raeküla, 
Ülejõe (Noorte Väljak 1)). 
Arengukava tegevuskavas kajastuvad linna arengu jaoks olulised uued algatused ja investeeringud. 
Lisades „Arengukava tegevuskava 2024-2027“ ja „Investeeringute kava 2024-2027“ ning 
„Investeeringute kava 2028-2035“ on eelkõige täpsustatud ja korrigeeritud tegevuste sõnastust, 
maksumust, täitmise aega ning finantseerimisallikaid. Eraldi on järgneva nelja aasta kohta välja 
toodud iga tegevuse kulu linnaeelarvesse.   
2024. aastal tegevuskavasse on lisatud:  
2.1.1.10 Kesklinna ja rannapiirkonna (turismipiirkonna) ühendamine säästlike liikumisviise 
soodustavalt. Sesoonsusest tulenevate mõjude vähendamine (Pühavaimu ja Supeluse tänavate 
rekonstrueerimine, jalgrattatee kavandamine). 
Perioodi 2024-2027 tegevuskava kogumaksumus on 121,1 miljonit eurot (linna eelarvest 85,4 miljonit 
eurot). 
Tegevuskava tabelis olev info on aluseks linnaeelarve planeerimisel, erinevate Euroopa Liidu 
fondide ja teiste rahastamisvõimaluste planeerimisel ja taotlemisel.   
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Nimetatud dokumentide avalik väljapanek on 17. jaanuarist 6. veebruarini Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee, Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16 ruumis 103), Audru osavallakeskuses (Pärnu allee 
7), Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2). 
Ettepanekuid saab avaliku väljapaneku kestel esitada kuni 6. veebruaril kella 17ni linnavalitsuses ja 
osavallakeskuses kohapeal, saates need e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee või saates need 
postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Avalik arutelu toimub 7. veebruaril 2023 
kell 16 Pärnu linnavalitsuses Suur-Sepa 16 ruumis 346. 
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