
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 16. mai 2022 istungist 
 
1. Kaasava eelarve 2022 väljakuulutamine 
Pärnu linnavalitsus otsustas välja kuulutada 2022. aasta kaasava eelarve. Kaasavaks eelarveks on 
eraldatud 80 000 eurot, mis jaguneb järgnevalt: 
1. Pärnu keskuslinn - kuni 50 000 eurot 
2. Audru osavald - kuni 10 000 eurot 
3. Paikuse osavald - kuni 10 000 eurot 
4. Tõstamaa osavald - kuni 10 000 eurot. 
Ideid saavad nii füüsilised kui juriidilised isikud esitada 23. maist – 13. juunini. Lõplik 
paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel, hääletus viiakse läbi 17. – 30. oktoobrini. 
Esitatava idee minimaalne suurus on 3000 eurot. 
Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine, mis:  
• rajatakse Pärnu linna ning ühtivad linna arengueesmärkidega;  
• pakuvad avalikku hüve ja on igaühele enamuse ajast tasuta kasutatavad;  
• ei tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele. 
Kaasava eelarve objektiks ei ole:  
• linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud 
sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud;  
• ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi 
vähendada. 
Rahvahääletusel toetust leidnud ideede realiseerimise ja elluviimise korraldab Pärnu linnavalitsus või 
sõlmib idee esitajaga sihtfinantseerimise lepingu idee elluviimiseks. Rahvahääletuse tulemusena 
tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu 
keskuslinna, Audru osavalla, Paikuse osavalla ning Tõstamaa osavalla ideed, mis lähtuvalt ideede 
eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summade piiridesse. 
Ideed on kavas teostada 2023. aasta eelarveaasta jooksul. 
  
2. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hoolekogu järgmises koosseisus: 
Romek Kosenkranius – Pärnu linnapea 
Riho Alliksoo – Pärnu Tammsaare Kooli direktor 
Priit Ruut – Tori Vallavalitsus, abivallavanem  
Linda Õisman – Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja  
Lea Mardik – Pärnumaa Rajaleidja Keskuse juhataja  
Anne Sepping – Sotsiaalkindlustusamet, Lääne piirkonna koordinaator (tugiteenused)  
Kersti Kaarma – Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus juhataja asetäitja  
Marius Tornijainen – Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse sihtgrupi esindaja. 
 
3. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu alates 01.07.2022 järgmiselt: 
Töökoha nimetus Töökohtade arv 
1.1. Juhataja 1 
1.2. Juhataja asetäitja 1 
1.3. Hooldusteenuse juht 2 
1.4. Sekretär 1 
1.5. Tervishoiutöötaja 1 
1.6. Tegevusjuhendaja 2 
1.7. Füsioterapeut 1 
1.8. Peakokk 1 
1.9. Kokk 2 
1.10. Köögi abitööline 3 



1.11. Pesupesemise korraldaja 2 
1.12. Autojuht 1 
1.13. Remonditööline 2 
1.14. Hooldustöötaja, abihooldustöötaja 61 
1.15. Koristaja 1 
1.16. Sotsiaaltöötaja 1 
Kokku 83 
Tammiste Hooldekodu koosseisu lisandub alates 1.07.2022 kaks hooldustöötaja ametikohta. 
 
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas 
Linnavalitsus andis nõusoleku ürituste läbiviimise kellaaegade osas järgmiselt: 
1. 18. juunil 2022 toimuva „Suvealguspidu ja jaanipäeva eelküte“ (korraldaja Audru Kultuuri- ja 
Spordikeskus) läbiviimiseks 18. juunil 2022 kella 20.00st kuni 19. juunil 2022 kella 02.00ni; 
2. 22. juunil  2022  toimuva „Pärnu Jaanipidu“ (korraldaja  Popstarz Music OÜ) läbiviimiseks 22. juunil 
2022 kella 17.00st kuni 23. juunil 2022 kella 01.00ni. 
  
5. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist kultuuri- ja sporditeenistusele 3 000 
eurot 07.-11.06.2022 Pärnu Bay Golf Links väljakul toimuva European Seniors Individual 
Championship korralduskulude katteks (Eesti Golf Liit). 
  
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
Seoses Härma tn 3 asuval kinnistul alanud pneumohalli rajamise ettevalmistustöödega on vaja müüa 
ligikaudu 273 tihumeetrit ümarmetsamaterjali (küte). Ostja leidmiseks küsis linnamajanduse osakond 
kümnelt ettevõtjalt pakkumusi, mida laekus kaks. Linna huvides on võõrandada ümarmetsamaterjal 
parima pakkumise teinud ettevõtjale. 
Linnavalitsus otsustas võõrandada aktsiaseltsile Metsä Forest Eesti ca 273 tm ümarmetsamaterjali 
hinnaga 13 380 eurot (hind sisaldab käibemaksu). 
  
7. Linnavara võõrandamine 
Linnavalitsus otsustas elektroonilisel enampakkumisel võõrandada alljärgneva kinnisvara: 
1. kinnistu asukohaga Kroomi tn 6, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 2891905, sihtotstarve 
elamumaa, pindala 1001 m2) 
- enampakkumise alghind 25 000 eurot, 
- tagatisraha 2 500 eurot;  
2. kinnistu asukohaga Raba tn 14, Tõstamaa alevik, Pärnu linn (registriosa nr 3017706, katastritunnus 
62401:001:1974, sihtotstarve tootmismaa, pindala 5535 m2)   
- enampakkumise alghind 30 000 eurot, 
- tagatisraha 3000 eurot. 
Kinnistu osas avatakse müügilepingu sõlmimisel uus registriosa. 
  
8. Pärnu linnavalitsuse 6.12.2021 korralduse nr 872 muutmine 
Seoses muudatustega sundvalduse alades ja lähtudes Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus volitatud 
esindaja Geospatial OÜ taotlusest, otsustas linnavalitsus muuta Pärnu linnavalitsuse 06.12.2021 
korraldust nr 872 „ Sundvalduse seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks“, asendades 
muudetava korralduse lisa1 käesolevale korralduse lisaga 1 ja muudetava korralduse lisa 2 
käesolevale korraldusele lisatud lisaga 2. Lisades on joonistel kirjeldatud Randlase tee ja Pärna tee 
sundvalduse ala. 
  
9. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2022 korralduse nr 106 ja 15.03.2021 korralduse nr 160 muutmine 
Seoses muudatustega sundvalduse alades ja lähtudes Telia Eesti AS  volitatud esindaja AS Connecto 
Eesti AS taotlustest, otsustas linnavalitsus: 



1. Muuta Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korraldust nr 106 „ Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS 
kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine“  alljärgnevalt: 
1.1.Muuta korralduse punkti 1.5  ja sõnastada: 
 „ 1.5. Tuisu tänav (kinnistusraamatu registriosa number 7395250, katastritunnus 62501:001:0879) 
sundvalduse ala 43 m2, asendiplaan lisa 5“ ja asendada muudetava korralduse lisa 5 käesolevale 
korralduse lisaga 1; 
asendades muudetava korralduse lisa 5 käesolevale korralduse lisaga 1 ja muudetava korralduse  
1.2.Muuta korralduse punkti 1.6  ja sõnastada: 
„ 1.6. Tuisu tänav (kinnistusraamatu registriosa number 2924405, katastritunnus 62503:073:0048) 
sundvalduse ala 9 m2, asendiplaan lisa 6“ ja asendada muudetava korralduse lisa 6 käesolevale 
korralduse lisaga 2; 
2. Muuta Pärnu linnavalitsuse 15.03.2021 korraldust nr 160 „ Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS 
kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 106 muutmine“  punkti 1 ja sõnastada: 
„1. Seada tähtajatult sundvaldus Telia Eesti AS (äriregistri kood 10234957, aadress Mustamäe tee 3, 
Tallinn) kasuks kinnistule asukohaga Pärnumaa, Pärnu linn, Pärnu linn Tallinna maantee T17 ( 
katastritunnus 62401:001:1183) sideehitiste rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses, sundvalduse ala 144 m 2 (63 m 2  + 81 m 2), asendiplaan lisatud) ja asendada muudetava 
korralduse asendiplaan käesolevale korralduse lisaga 3. 
Lisades on joonistel märgitud sundvalduse alad. 
  
10. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Telia Eesti AS kasuks tähtajatult sundvalduse sideehitiste rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks sideehitiste kaitsevööndi ulatuses järgmistele kinnisasjadele: 
1. Rannametsa tee T2 (kinnistusraamatu registriosa number 6800050, katastritunnus 
62501:001:0716);  
2. Merimetsa tänav T16 (kinnistusraamatu registriosa number 2115150, katastritunnus 
62501:001:0152); 
  
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Pärnu linn, Väike-Veski tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa number 2876605, katastritunnus 
62511:148:0015) 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Pärnu linn, Väike-Veski tänav T2  (kinnistusraamatu registriosa number 2872805, katastritunnus 
62511:152:0008) 0,4 kV elektrimaakaabelliinide rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Pärnu linn, Anton Hansen Tammsaare pst T4  (kinnistusraamatu registriosa number 8215150, 
katastritunnus 62512:040:0003) 0,4 kV elektrimaakaabelliini, reservtoru, elektrijaotus ja -liitumiskilbi 
rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
4. Pärnu, Niidu tänav T6 (kinnistusraamatu registriosa number 2902005, katastritunnus 
62505:049:0007) 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Pärnu linn, Kibuvitsa tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa number 2742405, katastritunnus 
62517:050:0032) 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
6. Audru alevik, Käreda tee (kinnistusraamatu registriosa nr 19432050, katastritunnus 
62401:001:1268) elektrimaakaabelliinide, jaotus-ja liitumiskilpide rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
7. Audru alevik, Lille tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa nr 3146106, katastritunnus 
15904:003:1287) elektrimaakaabelliinide, jaotus-ja liitumiskilpide rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
  



12. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Härma tn 14 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Härma tn 14 kinnistule laohoone 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni, küttetorustiku, side-ja elektrivarustuse rajamisega. 
  
13. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Nurmenuku tee 10 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Nurmenuku tee 10 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava veevarustuse, kanalisatsiooni ning elektrivarustuse rajamisega. 
  
14. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Pardi tn 17a 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Pardi tn 17a kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni, side ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
  
15. Ehitusloa andmine, Marksa küla, Lõhevahe 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Marksa külas asuvale Lõhevahe kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava veevarustuse, kanalisatsiooni, septiku ning elektrivarustuse 
rajamisega.  
 
16. Ehitusloa väljastamine, Papsaare küla, Meremetsa tee 21 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Meremetsa tee 21 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni ning side- ja elektrivarustuse rajamisega. 
  
17. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Käärasoo tee 19 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Käärasoo tee 19 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
  
18. Sundvalduse seadmine, Tõstamaa alevik, reformimata maaüksus 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini 
ehitamiseks ja talumiseks ning majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Tõstamaa 
alevikikus asuvale ribakujulisele reformimata maaüksusele, mis jääb 19131 Kalli-TõstamaaVärati tee 
L6 (katastritunnus 82602:004:0317), Kalli mnt 2 (katastritunnus 82602:004:0044) ja Kalli mnt 4a 
(katastritunnus 82602:004:0201) kinnisasjade vahele. 
  
19. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine 
Linnavalitsus nimetas üheks aastaks Estonia Spa Hotels ASi nõukogu liikmeks Alar Kiilmaa. 
 
20. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Kullimänniku tee 32 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Meremetsa tee 32 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
side ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
21. Riigihanke „Pärnu, Härma tn 3 kinnistule jalgpallihalli ehitamine“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud 
ühispakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu, Härma tn 3 kinnistule 
jalgpallihalli ehitamine”. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 04. maiks kell 13 esitasid pakkumused: 
1) OPTIMUS EHITUS OÜ ja Aktsiaselts TREF Nord; 
2) TLlõiked AS; 
3) OÜ RTS Infraehitus ja OÜ RTS Infra Eesti. 



Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks ja tunnistas edukaks pakkumuseks ühispakkujate OPTIMUS EHITUS OÜ ja Aktsiaselts TREF 
Nord esitatud pakkumuse maksumusega 4 746 629,34 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis võitjad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris nad. Taristu- ja 
ehitusteenistuse sõlmib ettevõtetega riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingu. 
 


