
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 12. septembri 2022 istungist 
 
1. Pärnu linnavalitsuse 17.01.2022 korralduse nr 31 „Pärnu linna 2022. ja 2023. aasta huvihariduse 
ja huvitegevuse kava“ muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 17.01.2022 korralduse nr 31 „Pärnu linna 2022. ja 2023. 
aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ lisa ja kehtestas selle  uues redaktsioonis. 
 
2. Pärnu Spordikooli arengukava kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Spordikooli arengukava aastateks 2022-2026. 
 
3. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramine 
Linnavalitsus otsustas määrata Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi summas 3 000 eurot 
Regina Männile (Mänd) bakalaureuseõpingute toetamiseks Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia 
maailmamuusika osakonnas. 
 
4. Preemia eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le Tiim 311 preemiat 600 eurot sportlase Kevin Saar motokrossi 
2022. aasta Euroopa meistrivõistlustel hooaja kokkuvõttes esimese koha saavutamise eest. 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le Disc Golf Academy 1000 eurot preemiat sportlase Kristin 
Tattar discgolfi maailmameistrivõistlustel esimese koha saavutamise eest.  
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le Discgolfiklubi Hole-in-One 375 eurot preemiat Eesti koondise 
discgolfi meeskondlikel maailmameistrivõistlustel esimese koha saavutamise eest. Eesti koondisesse 
kuulusid discgolfiklubi Hole-in-One liikmed Mathias Villota ja Anneli Tõugjas-Männiste. 
 
5. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Kurekella tee 14 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Kurekella tee 14 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad olema välja ehitatud ja kasutusluba 
väljastatud detailplaneeringu alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- ja kõnnitee ning 
mahasõidu, 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.  
 
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Kukeseene tn 14 
kinnistule 
Linnavalitsus täpsustas Paikuse vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 kehtestatud Seenemetsa 
maaüksuse detailplaneeringu seletuskirja, joonist „Hoonestamise ja kruntimise skeem“ ja tabelit 
„Arhitektuursed nõuded ehituskruntidele“ nii, et lubas Kukeseene tn 14 kinnistul hoonestusala 
suurendada 8% ulatuses vastavalt asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima 
muutmata kujul. 
 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus nõustus Lindi külas asuva Kivitoa ja Rammuka külas asuva Poolenõmme maaüksuse riigi 
omandisse jätmisega ning määras nende koha-aadressi ja sihtotstarbe järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Lindi küla, Kivitoa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Rammuka küla, Poolenõmme; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
 
8. Paikuse alevis Käärasoo põik 11 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Linnavalitsus muutis Paikuse alevis asuva Käärasoo põik 11 katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% 
maatulundusmaa) ja määras uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa. 
 
9. Sundvalduse seadmine, Tõstamaa alevik, Vahe kinnistu 



Linnavalitsus seadis Enefit Connect OÜ kasuks sundvalduse sideehitise rajamiseks ja talumiseks 
kaitsevööndi ulatuses Tõstamaa alevikus asuvale Vahe kinnistule. 
 
10. Riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud 
pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja 
katuse remont”. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 2. septembriks 2022 kell 13.00 esitasid 
pakkumused: 
1) PREV OÜ ja Pärnu REV Ehitus OÜ; 
2) Sonmak Group OÜ; 
3) Virrex OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks ja tunnistas hankemenetlusel edukaks Sonmak Group OÜ esitatud pakkumuse 
maksumusega 267 871,81 eurot koos käibemaksuga.  
Linnavalitsus jättis võitja hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris ta. Taristu- ja 
ehitusteenistuse juhataja sõlmib ettevõttega riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingu. 
 
11. Kinnisasja Riia maantee T23 otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Tallinn – 
Pärnu – Ikla maantee Pärnu - Uulu teelõigu ehitamiseks 
Linnavalitsus otsustas võõrandada otsustuskorras tasuta Eesti Vabariigile (Transpordiameti kaudu) 
Pärnu linnas Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133.4-143 Pärnu-Uulu lõigu 
rekonstrueerimiseks Riia maantee T23 kinnisasja (kinnistu registriosa nr 6368950, katastriüksuse 
tunnus 62501:001:0746, pindala 3668 m², sihtotstarve – 100% transpordimaa). 
 
 


