
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 19. septembri 2022 istungist 
 
1. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist  sotsiaalosakonnale 13 490 eurot Ukraina abistamiseks 
transpordivahendite, ravimite, toiduainete vms soetamisel. Raha kogujaks on Eesti Linnade ja 
Valdade Liit, mille liikmetele tehti ettepanek osaleda võimalusel rahaliste vahendite kogumisel 
Ukraina abistamisel. 
 
2. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu 
Linnavalitsus määras kaheksale Pärnu linnas elavatele noortele tervishoiutöötajale õppelaenu 
tagasimakse põhiosa toetuse. Toetuse suurus on erinev, jäädes vahemikku 311,27 kuni 562,50 eurot. 
 
3. Spordiprojektile toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada Eesti Jalgratturite Liidule 1000 eurot Eesti meistrivõistluste cyclo-
crossis 2022 korralduskulude katteks. 
 
4. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 7. veebruari 2022 korralduse nr 91 
„Spordiprojektidele toetuste eraldamine“ punkti 1.4. ning 2. mai 2022 korralduse nr 297 
„Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punktid 1.15; 1.45 ja 1.46. Nende korraldustega eraldati 
MTÜle Classic Event ratsaspordisündmuse Classic Pärnu 2022 toetamiseks 3000, Kalamehe Kvartali 
Seltsile Kalamehe päev 2022 toetamiseks 500, Segutorni MTÜle Tänavamuusikute festivali 
toetamiseks 1000 ja SuitsuSound OÜle Tantsuõhtud Raehoovis toetamiseks 3000 eurot. 
 
5. Toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas toetada 1000 euroga MTÜd Selts Raeküla Johanna Grauverki 100. sünnipäevale 
pühendatud isiknäituste sarja ettevalmistuskulude osalisel katmisel. Näitused toimuvad Vievise 
kultuurimajas (Leedu), Livanis Balta Majas (Läti), Vecelava mõisas/raamatukogus (Läti), Helsingi 
Soome-Rootsi kultuuriühingu Brage saalis (Soome) ja Randersi kloostris (Taani). 
 
6. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite soetamiseks toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas toetada Pärnu Vanalinna Põhikooli 3300 euroga huvihariduses ja 
huvitegevuses kasutatavate õppevahendite soetamiseks. 
 
7. Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna põhimäärus 
Linnavalitsus kinnitas haridusosakonna põhimääruse. 
8. Kavaru külas Pikapõlma hoonete koha-aadresside määramine 
Linnavalitsus määras Kavaru külas Pikapõlma kinnistul paiknevatele hoonetele lähiaadressid 
järgmiselt: 
1. elamu (ehitisregistrikood 103024511) unikaalaadress Pärnu linn, Kavaru küla, Pikapõlma. 
2. saunamaja (ehitisregistrikood 121372104) unikaalaadress Pärnu linn, Kavaru küla, Pikapõlma/1. 
 
9. Paikuse alevis Kodara põik 2 detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Kodara põik 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Huvitatud isiku sooviks on 
kinnistu jagamine kaheks krundiks ja uuele krundile ühekorruselise ühepere elamu kavandamine. 
Moodustatava kinnistu minimaalseks suuruseks nähakse ette 1200 m2 (täisehitus kuni 20%). 
Juurdepääs planeeringualale on võimalik Kodara põigust. 
 
10. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas 2022. aasta konkursi “Kaunis kodu” võitjad järgmiselt: 
Parima heakorrastusega väikeelamud: 
1. Kesklinna linnaosas - Mere pst 3, 



2. Kesklinna linnaosas - Kastani 2/2a, 
3. Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosas - Kitse 7/7a, 
4. Rääma linnaosas - Tamme 11, 
5. Paikuse osavallas - Pihlaka 1, 
6. Audru osavallas - Aia tn 3. 
Parima heakorrastusega korruselamu - KÜ Metsa 15a 
Parima heakorraga teenindusettevõte - Tamme Aiandustalu 
Väikeelamute omanikke premeeritakse 250 ja korruselamut 300 euroga. Kõik saavad ehitistele 
kinnitatava märgi Kaunis kodu 2022. 
 
11. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks 
Kinnisasjad Kõrtsi tn 2 ja Rehepapi tn 2 on koormatud hoonestusõigustega vastavalt Adrian Trading 
OÜ ja Peltoc OÜ kasuks. Hoonestusõiguse seadmise lepingute kohaselt on ehituskohustuse täitmise 
tähtaeg kaks aastat ja kuus kuud ja tootmise käivitamise tähtaeg koos uute töökohtade loomise 
kohustusega kolm aastat – Kõrtsi tn 2 vastavalt 11.11.2022 ja 11.05.2023 ning Rehepapi tn 2 
vastavalt 2 09.06.22 ja 09.12.22.  
Hoonestajad Adrian Trading OÜ ja Peltoc OÜ taotlesid hoonestusõiguse seadmise lepingutes 
sätestatud ehituskohustuse täitmise ja tootmise käivitamise tähtaegade pikendamist vastavalt poole 
aasta ja aasta võrra koroonaepideemiast ja Ukraina sõjast tingitud ehitusmaterjalide tarneraskuste ja 
materjalide olulise kallinemise ning ehitustööde tellimise tähtaegade olulise pikenemise tõttu.  
Mõlemad hoonestajad alustasid ehitustegevusega mõistliku aja jooksul hoonestusõiguse seadmisest. 
Kinnisasjale Kõrtsi tn 2 on tootmishoone ( EHR kood 121335537) ehitamiseks väljaantud ehitusluba 
02.09.2020 nr 2012271/28065 ja kinnisasjale Rehepapi tn 2 18.05.2021 on tootmishoone (EHR kood 
121357568) ehitamiseks väljaantud ehitusluba 18.05.2021 nr 2112271/16578. AdrianTrading OÜ-l on 
ehitustööd järgus, mis võimaldab alustada tootmishoone sisetöödega oktoobris -novembris. Peltoc 
OÜ on alustanud tootmishoone sisetöödega. 
Mõlemad hoonestajad on tasunud lepingujärgse hoonestusõiguse tasu kogu hoonestusõiguse aja 
eest vastavalt 23 100 eurot ja 47 160,25eurot. 
Lähtudes eeltoodust otsustas linnavalitsus: 
1. Nõustuda Kõrtsi tn 2 koormava hoonestusõiguse (kinnistusraamatu registriosa nr 14653150, Pärnu 
linna ja Adrian Trading OÜ vahel 09.01.2019 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise leping notariaalakt 
nr 813, mille on koostanud ja tõestanud notar Marje Jürioja) ehituskohustuse täitmiseks ja hoonete 
ja rajatiste kasutusele võtmiseks, sealhulgas uute töökohtade loomiseks sätestatud tähtaegade 
pikendamisega kuue kuu võrra. 
2. Nõustuda kinnisasja Rehepapi tn 2 koormava hoonestusõiguse (kinnistusraamatu registriosa nr 
16352950, Pärnu linna ja Peltoc OÜ vahel 26.11.2019 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise leping 
notariaalakt nr 2369, mille on koostanud ja tõestanud notar Irina Luih) ehituskohustuse täitmiseks ja 
hoonete ja rajatiste kasutusele võtmiseks, sealhulgas uute töökohtade loomiseks sätestatud 
tähtaegade pikendamisega ühe aasta võrra. 
 
12. Hakkevõsa võõrandamine (Lumbar OÜ) 
Seoses Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehitustöödega oli linnavalitsusel vaja müüa hakkevõsa, millest 
eeldatavasti saab teha ca 700 puistekuupmeetrit haket. Ostja leidmiseks küsis linnamajanduse 
osakond kuuelt ettevõttelt pakkumusi, pakkumusi laekus kolm. Linnavalitsus otsustas võõrandada 
hakkevõsa Lumbar OÜle hinnaga 25,8 eurot/pm3 (hind sisaldab käibemaksu). 
 
13. Kinnisasjade Talli tänav T1 ja Turu tänav T3 tasuta omandamine 
Pärnu linnavolikogu 18.04.2015 otsusega nr 35 kehtestati Rõugu tn, Lille tn, Lubja tn, Härma tn ja 
Rehepapi tn vahelise maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt ehitab kinnistu igakordne 
omanik või piirkonna arendaja oma kulul välja vastava arenduse vaheetapile planeeritud avalikult 
kasutatava tee, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ja annab need 
tasuta avalikuks kasutamiseks üle Pärnu linnale.  



Diiler OÜ ehitas välja Hoburaua elurajooni tarbeks avalikuks kasutamiseks Turu ja Talli tänavate osad 
koos rajatistega, mis jäävad kinnisasjadele Talli tänav T1 ja Turu tänav T3. Planeerimisosakonna 
31.08.2022 otsusega nr 3-5.4/490 anti Talli tänav T1 ja Turu tänav T3 juurdepääsuteedele koos 
rajatistega kasutusload. Tänavavalgustuse (EHR kood 221373487) kasutusluba on menetlemisel. 
Kinnisasjade omanik Diiler OÜ avaldas soovi kinnisasjade koos nendele ehitatud 
detailplaneeringujärgujärgsete avalikuks kasutamiseks rajatistega tasuta üleandmiseks Pärnu linnale. 
Linnavalitsus otsustas omandada tasuta Pärnu linnale järgmised kinnisasjad: 
1. Talli tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 4447650, katastritunnus 62401:001:1717, pindala 1970 m2, 
sihtotstarve transpordimaa) koos rajatisega (drenaažitorustik EHR kood 221373154, juurdepääsutee 
EHR kood 221367176, kõnnitee EHR kood 221367183, tänavavalgustus EHR kood 221373487). 
2. Turu tänav T3 (kinnistusregistriosa nr 4447650, katastritunnus 62401:001:1718, pindala 1970 m2 , 
sihtotstarve transpordimaa) koos rajatisega (juurdepääsutee EHR kood 221367184, kõnnitee EHR 
kood 221367185, tänavavalgustus EHR kood 221373487).  
Kinnisasi omandatakse eeldusel, et kinnisasjal ei lasu hüpoteeke ega muid kolmandate isikute õigusi 
sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud 
avalikes huvides tehnovõrkude ja – rajatiste talumiseks seatavad isiklikud kasutusõigused ja rajatisele 
tänavavalgustus (EHR kood 221373487) on antud kasutusluba. 
 
14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Papsaare küla 1590129 Kahva tee 0,4 kV elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks 
ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Audru alevik Oja tänav 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Audru alevik Rebase puhkeala 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
4. Audru alevik Käreda tee 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Pärnu linn Mõrra tänav T1 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
6. Seljametsa küla, Pilve tänav 0,4 kV elektrimaakaabelliini talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
7. Audru alevik Audru jõgi 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
 
15. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Enefit Connect kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnistutele 
Tõstamaa alevikus: 
1. Aleviku haljasala P27 side maakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses; 
2. Aleviku haljasala P8 side maakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses; 
3. 8260108 Kalda tänav side maakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses; 
4. 8260109 Lootuse tänav side maakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses. 
 
16. Ehitusloa andmine, Malda küla, Väike-Kose  
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Malda külas asuvale Väike-Kose kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku vee- ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
17. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 



Linnavalitsus kehtestas Papsaare külas asuva Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu. Huvitatud isiku 
sooviks oli saada ehitusõigus väljaspool ehituskeeluvööndit ühele ühepereelamule ja kavandada 
ehituskeeluvööndisse avalikult kasutatava Meremetsa (tupik)tee pikendamine koos ümberpööramise 
alaga, mis praegu puudub ja mis oleks ka juurdepääsuteeks kavandatava elamuni. Transpordimaa 
krunt eraldatakse Kuldnoka kinnistust, tee ehitatakse huvitatud isiku poolt valmis ja antakse üle 
kohalikule omavalitsusele. Looduskaitseseaduse § 38 lg 3 p10 alusel ehituskeeluvööndis ehituskeeld 
ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatavale teele. 
 


