
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 5. detsembri 2022 istungist 
 
1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine 
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu alates 
01.01.2023  järgmiselt: 
1.Täiendada linnamajanduse osakonda ühe menetleja ametikoha võtta. Ametikoha loomiseks 
vajalikud vahendid tulevad Pärnu Haldusteenuste struktuuri ja kooseisu ümberkorraldamisest ning 
täiendava ametikoha loomine toimub volikogu kehtestatud linnavalitsuse palgafondi piirides. 
2. Muuta arenguosakonna koosseisu järgmiselt: 
+ vähendada osakonna koosseisu digiturunduse juhi töökoha võrra;  
+ suurendada osakonna koosseisu turismiarenduse juhi töökoha võrra;  
+ nimetada  turismiturunduse andmehalduse spetsialisti töökoht ümber turismiarenduse spetsialisti 
töökohaks. 
3. Muuta sotsiaalosakonna koosseisu järgmiselt: 
+ Pikendada sotsiaalosakonna juhtumikorraldaja ametikoha tähtaega kuni 31.12.2024. 
Sotsiaalkindlustusameti peadirektori 29.11.2022 käskkirja  nr 47 „Konkursi "Isikukeskse 
erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ tulemuste 
kinnitamine“ kinnitati edukaks Pärnu linnavalitsuse taotlus osaleda projektis 55 teenuskohaga ja 
otsustati sõlmida edukaks tunnistatud taotlejatega koostöölepingud.  
+ Suurendada alates 1. jaanuarist 2023 sotsiaalosakonna koosseisu kahe juhtumikorraldaja 
ametikoha ja kolme tugiisiku töökoha võrra tähtajaga kuni 31.10.2023. Riigi Tugiteenuste Keskuse 
26.10.2022 otsusega nr 11.4-9/1056 rahuldati Pärnu linnavalitsuse 27.09.2022 esitatud taotlus 
projektile „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute abistamine Pärnu linnas“. 
 
2. Hoolekogu koosseisu muutmine (Paikuse Kool) 
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 07.11.2022 korraldust nr 714 
„Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine“ järgmiselt: 
1.1. muuta punkti 1.6. alapunkti 13 ja arvata Paikuse Kooli hoolekogust välja Dea 
Jürgens õpilaseesinduse esindajana ja kinnitada uueks hoolekogu liikmeks õpilasesinduse liige Laura 
Kaisa Põder. 
 
3. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu alates 01.01.2023. Võrreldes 
praeguse koosseisuga lisandub füsioterapeudi ametikoha arvelt teine sotsiaaltöötaja ametikoht ning 
muudeti kahe töötaja ametinimetusi ja tööülesandeid. Töökohti on Tammiste Hooldekodus 83. 
 
4. Preemiate suuruste kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna eelarvest makstavate rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud 
medalikohtade preemiate suurused järgmiselt: 
1.1. Olümpiamängude programmi kuuluvad võistlusalad 
1.1.1. täiskasvanute tiitlivõistluste individuaalala absoluutarvestus 

Võistlus I koht II koht III koht 

Olümpiamängud 10 000 eurot 7 000 eurot 5 000 eurot 

Maailmameistrivõistlused 3 000 eurot 2 000 eurot 1 400 eurot 

Euroopa meistrivõistlused 2 000 eurot 1 400 eurot 1 000 eurot 

1.1.2. noorte ja juunioride individuaalala tiitlivõistlused 

Võistlus I koht II koht III koht 

Noorte olümpiamängud 2 000 eurot 1 400 eurot 1 000 eurot 

Maailmameistrivõistlused 1 500 eurot 1 000 eurot 700 eurot 

Euroopa meistrivõistlused 1 000 eurot 700 eurot 500 eurot 

 



1.1.3. Olümpiamängude programmi kuuluvatel võistlusaladel esikoha saavutamisel ja 
olümpiamängude (sh noorte ja paraolümpiamängud) medali võitmisel lisandub preemiasummale 
treeneri preemia, mille suurus on 50% sportlase preemia suurusest. Kui sportlasel on mitu treenerit, 
jagatakse preemia treenerite vahel. 
1.2. Olümpiamängude programmi mittekuuluvad spordialad ja võistlusalad 
1.2.1. esikoha saavutamisel on preemiasumma kuni 50% punktis 1.1. toodud preemia suurusest;  
1.2.2. kultuuri- ja sporditeenistus võib teha ettepaneku ka teiste medalikohtade premeerimiseks; 
1.2.3. ettepaneku tegemisel ja preemiasumma arvutamisel võetakse arvesse spordiala populaarsust, 
konkurentsitihedust ning tunnustatust rahvusvaheliste alaliitude ja spordiorganisatsioonide poolt. 
1.3. Paraspordi tiitlivõistluste medalikoha saavutamisel on preemiasumma kuni 60% punktis 1.1 
toodud väärtustest.  
1.4. Veteranide tiitlivõistlustel esimese koha saavutamise eest on preemiasumma kuni 25% 
täiskasvanute absoluutarvestuse preemia suurusest. 
1.5. Võistkonna koosseisus saavutatud tulemuse korral on preemiasumma ühe võistkonnaliikme 
kohta kuni 50% individuaalala preemia suurusest.  
1.6. Preemiasummad eraldatakse täies mahus juhul, kui võistlusklassis osaleb minimaalselt kümme 
sportlast või võistkonda viiest erinevast riigist. Vähema arvu võistlejate osalemisel vähendatakse 
preemiasummat proportsionaalselt võistlejate arvuga. 
 
Linnavalitsus kinnitas kultuurkollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) preemiate suurused 
silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel järgmiselt: 
2.1. Kultuuri- ja loovisikute üldtuntud rahvusvahelised konkursid 
2.1.1. täiskasvanud 

Tulemus I koht II koht III koht 

Individuaalne 1000 eurot 700 eurot 500 eurot 

Kollektiivi saavutatud 2000 eurot 1400 eurot 1000 eurot 

2.1.2. noored 

Tulemus I koht II koht III koht 

Individuaalne 600 eurot 500 eurot 400 eurot 

Kollektiivi saavutatud 1200 eurot 1000 eurot 800 eurot 

2.2. Kultuuri- ja loovisikute üldtuntud üleriigilised konkursid 
2.2.1. täiskasvanud 

Tulemus I koht II koht III koht 

Individuaalne 500 eurot 350 eurot 250 eurot 

Kollektiivi saavutatud 1000 eurot 700 eurot 500 eurot 

2.2.2. noored 

Tulemus I koht II koht III koht 

Individuaalne 300 eurot 250 eurot 200 eurot 

Kollektiivi saavutatud 600 eurot 500 eurot 400 eurot 

3. Samal võistlusel/konkursil mitu kohta saavutanud isikul võetakse preemia määramisel aluseks 
kõige kõrgem medalikoht/tulemus. 
Ühtlasi tunnistati kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 06. septembri 2022 korraldus nr 590. 
 
5. Turisminõukoja moodustamine 
Linnavalitsus otsustas moodustada Pärnumaa turismi huvigruppe esindava nõukoja ja kinnitas selle 
koosseisu alljärgnevalt: 
Juht:                    Irina Talviste      Pärnu linnavalitsuse abilinnapea (Pärnu linna esindaja) 
Asejuht:              Lea Kalda            Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna juhataja (Pärnu linna esindaja) 
Liikmed:              Kaire Ilus            Tori Vallavalitsus (Pärnumaa omavalitsuste esindaja) 
                             Eveli Ilvest          MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (Pärnumaa omavalitsuste esindaja) 



                             Aivar Ruukel      MTÜ Destination Pärnu (maakonna turismiettevõtjate esindaja) 
  Oliver Paasik   MTÜ Destination Pärnu (linna turismiettevõtjate esindaja) 
                             Aino Viinapuu    MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu (Leader tegevusgruppide ja 
teiste koostöögruppide esindaja) 
                              Esta Tamm   MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (Leader tegevusgruppide ja teiste 
koostöögruppide esindaja) 
 
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Mere pst 15 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas Mere pst 15 kinnistule teenindushoonete 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
7. Ehitusloa andmine, Lindi küla, Taela 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Lindi külas asuvale Taela kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku biopuhasti koos imbväljakuga ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
8. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Jõesuudme põik 1 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Jõesuudme põik 1 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni, sademevee kanalisatsiooni, drenaaži ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
9. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Meremetsa põik 13 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Meremetsa põik 13 kinnistule 
üksikelamu ja abihoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusisese 
veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
10. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Salme tee 3/1 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Salme tee 3/1 kinnistule ärihoone 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusisese veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse ning haljastuse rajamisega. 
 
11. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Salme tee 3/2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Salme tee 3/2 kinnistule ärihoone 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusisese veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse ning haljastuse rajamisega. 
 
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas A. H. 
Tammsaare pst 18a kinnistul 
Linnavalitsus täpsustas „A. H. Tammsaare pst 18a, Tulbi tn 14/ A. H. Tammsaare pst 18, Tulbi tn 16, A. 
H. Tammsaare pst 22c  detailplaneeringu“ jooniseid „kruntimise ja hoonestuse skeem“; „liikluse ja 
haljastuse skeem“ ja „välisvõrkude skeem“  A. H. Tammsaare pst 18a kinnistu osas selliselt, et:  
1. Lubas parandada detailplaneeringu ebatäpsuse, suurendades hoonestusala kuni 415 m² vastavalt 
asendiskeemil esitatule.  
2. Lubas suurendada kinnistule detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses ehk 
41,5m² võrra vastavalt asendiskeemil esitatule. 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
13. Sundvalduse seadmine, Põhara küla, Sulevi kinnistu 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini 
ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses Põhara külas 
asuval Sulevi kinnistul. 
 



14. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu alates 01.01.2023. Pärnu 
Haldusteenuste töötajate koosseis väheneb 47 töötajalt 45 töötajale. Ära kaovad parkimiskorraldaja 
ja assistent-dokumendihalduri ametikoht, tasulise parkimise korraldamisega Pärnu Haldusteenused 
uuest aastast enam ei tegele. 
 
15. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumistega pakkumisel 
Linnavalitsus otsustas korraldada valikpakkumise Pühavaimu tn 15 asuvate ruumide M4 ja M3 
üldpinnaga 300,2 m2 (korteriomand nr M4, plaanil ruumid nr 1-24) ning kohvikuhoones paiknevate 
laoruumide üldpinnaga 59,0 m2 (hoone plaanil ruumid nr 48 - 50) kasutusse andmiseks järgnevatel 
tingimustel: 
- valikpakkumise alghind 1 500 (üks tuhat viissada) eurot kuus (ei sisalda käibemaksu); 
- tagatisraha 1 500 (üks tuhat viissada) eurot. 
Lepingu eseme kasutamise sihtotstarbeks on äriruumid (esimesel korrusel toitlustustegevus). 
 
16. Arvamuse andmine Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele 
Keskkonnaamet edastas Pärnu linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks KMG OÜ poolt esitatud 
Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa täiendatud taotluse.  
Keskkonnaamet küsis varem esitatud taotluse kohta kohalikult omavalitsuselt arvamust. Pärnu 
linnavalitsuse 04.04.2022 vastu võetud korraldusega nr 249 „Arvamus Kivinina liivakarjääri 
keskkonnaloa taotluse kohta“ ei nõustutud Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa andmisega lähtuvalt 
Paikuse valla üldplaneeringust ning taotletava ala paiknemisest rohelise võrgustiku aladel, kus 
metsamaa raadamine ei ole üldiselt lubatud. 
Keskkonnaamet küsis 08.04.2022 KMG OÜ-lt seisukohta menetluse jätkamise osas pärast 
linnavalitsuse korralduse saamist. KMG OÜ saatis 29.04.2022 Keskkonnaametile kirja, millega palus 
jätkata Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlust ja lubas esitada täiendatud taotluse. 
Keskkonnaametile uue, 14.10.2022 esitatud Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa täiendatud taotluse 
kohaselt soovib ettevõte menetluse jätkamist osas, kus kinnistu haldaja on teinud lageraie. Taotluses 
on nimetatud, et lageraie ala on valitud seetõttu, et kavandatava tegevusega ei mõjutataks piirkonna 
rohevõrgustiku toimimist. 
KMG OÜ esitatud keskkonnaloa korrigeeritud taotlus Kivinina liivakarjääri rajamiseks ei ole eelnevale 
vaatamata kooskõlas Paikuse valla üldplaneeringuga. Ettevõtte taotletava tegevusega ei ole võimalik 
tagada piirkonnas loodusliku rohelise võrgustiku terviklikkuse säilimist, sidusust ning olemasolevat 
looduslikku mitmekesist keskkonda ja seda ka juhul, kui kaevandamiseks valitakse lageraiutud 
metsaala. Metsa raiumisel on metsaomanik kohustatud rakendama metsa uuendamise võtteid, et 
tagada metsa taasloomine (metsaseaduse § 24 lg 3) ehk metsaomanikul on metsa 
uuendamiskohustus. Raiutud metsa alla jääva maa muul otstarbel kasutamiseks kui metsa 
majandamiseks on võimalik üksnes raadamise teel (metsaseaduse § 32 lg 1).  
Paikuse valla üldplaneering ei pea alal metsamaa raadamist võimalikuks või lubab seda 
erandjuhtudel. Seega ei saa asjaolu, et alal on tehtud lageraie, muuta keskkonnaloa menetluses 
tehtavaid järeldusi, kuivõrd loamenetluses tuleb võtta eelduseks, et alal mets uuendatakse ehk 
taasluuakse. Kokkuvõtlikult toob kaevanduse rajamine taotletavasse piirkonda kaasa olemasoleva 
rohelise loodusala võrgustiku terviklikkuse killustamise ja seda ka juhul, kui kaevandada soovitakse 
raiutud metsa alla jääval maa-alal. 
Paikuse osavallakogu 24.11.2022 toimunud koosolekul arutati KMG OÜ esitatud keskkonnaloa 
taotlust Kivinina liivakarjääri rajamiseks ning maavara kaevandamiseks. Ka osavallakogu jõudis 
arvamusele, et Kivinina liivakarjääri rajamine taotluses märgitud alale ja keskkonnaloa andmine on 
Paikuse valla üldplaneeringuga vastuolus ning ei saa nõustuda maavara kaevandusloa andmisega. 
Pärnu linnavalitsus leiab, et Kivinina liivakarjääri rajamine rohelise võrgustiku tuumalale on vastuolus 
Paikuse valla üldplaneeringuga ja ei nõustu uue maavara kaevandusloa andmisega. 
 
17. Arvamuse andmine Potsepa III liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/332988 muutmise taotlusele 



Keskkonnaamet teatas 18.10.2022 Pärnu linnavalitsusele, et on võtnud menetlusse Osaühing Eesti 
Killustik poolt esitatud keskkonnaloa nr L.MK/332988 muutmise taotluse. Osaühing Eesti Killustik 
taotleb taotluses märgitud mäeeraldise laiendamist, et hõlmata aktiivset tarbevaru plokki 27 
täielikult, millega on tagatud maardla täielik ressursi kasutus. Potsepa III liivakarjäär pindalaga 3,95 
ha asub Pärnu maakonnas Pärnu linnas Kõima külas Potsepa maaüksusel, mille omanik on Osaühing 
Eesti Killustik ja riigile kuuluval maaüksusel Potsepa liivakarjäär. 
Maavara kaevandamise kaevandusala laiendamist aktiivse tarbevaru ploki 27 täieliku kaevandamist 
põhjendatakse kui maavara säästliku kasutamise eesmärki, sest maavara hilisem iseseisev 
kasutamine on majanduslikult kulukas ja loodussäästlikult ebamõistlik. Eelistatuim kasutusvaldkond 
alal leiduvale täiteliivale on ehitussegude lähtematerjal, kuid seda on võimalik kasutada ka üld- ja 
teedeehituses täitematerjalina. Taotletav ala paikneb juba avatud kaevandusmaastiku servas, 
mistõttu on seal paikneva maavaravaru kaevandamine otstarbekas ressursi säästliku kasutamise 
eesmärgist lähtudes. Mäeeraldise laiendamine Potsepa liivakarjääri maaüksusele tagab arvel oleva 
maavara säästliku kasutamise, kogu kaevandatava ala ühtse ammendamise ja korrastamiseks 
koostatava tervikliku korrastamislahenduse.  
Kavandatav tegevus on kooskõlas Pärnu maakonna planeeringuga, kuna olemasolev Potsepa 
liivakarjäär on I kategooria maardla ala, kus maavarade kaevandamine on soodustatud ning 
kaevandustegevus toimub juba praegu ja mõistlik on kaevandamist jätkata. Audru valla 
üldplaneeringu kohaselt asub Potsepa liivamaardla rohevõrgustiku alale jäävas maardlas ning 
kaevandamine on lubatud tingimusel, et kaevandusala hiljem korrastatakse ja võetakse kasutusele 
rohevõrgustiku osana. Kuna suur osa kaevandatavast maavaravarust paikneb pinnaseveetasemest 
allpool, saab kaevandamise lõpetamisel kujundada alale valdavalt 2–3 m sügavuse veekogu. 
Arvestades aga Potsepa liivakarjääri läheduses asuvaid Liivaaugu ja Jahilossi kinnistuid, palub Pärnu 
linn kaaluda kaevandamisloale täiendavate (kõrval)tingimuste lisamist. Kuna tegemist on liiva 
kaevandamisega, mille käigus satub õhku kuival perioodil tahkeid osakesi ning piirkonnas on 
majapidamised, on mõistlik seada tahkete osakeste leviku piiramiseks kõrvaltingimus. Samuti on vaja 
fikseerida karjääris töötamise aeg, et piirkonna elanikud saaksid sellega arvestada. Kaevandajal tuleb 
samuti mõista, et ta ei tohi oma tegevusega põhjustada läheduses asuvate kinnistute elukeskkonna 
halvenemist, sh põhjustada vahetult lähiümbruses asuvate kinnistute tarbe- ja joogivee kvaliteedi 
langemist. Kui piirkonnas peaks põhjavee tase või vee kvaliteet langema, tuleb kaevandajal rajada 
omal kulul uued kaevud ja tagada lähiümbruses elavatele elanikele tarbe- ja joogivesi. 
Audru valla üldplaneeringu ja Pärnu maakonna planeeringu kohaselt puudub taotletaval 
uuringuruumi rohevõrgustiku tuumalal Natura 2000 võrgustik. Looduskaitse ning kitsendusi 
põhjustavate piirangutena leidub taotletaval uuringuruumi alal üksikobjektidena III kategooria 
kaitsealuseid liike ja kivistisi. Maakonnaplaneeringuga on määratud maardlate ja maavaravaru 
kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimused. Tingimuseks on seatud, et maardlate 
kasutuselevõtul vältida alasid, mis asuvad väärtuslikel maastikel, rohelise võrgustiku aladel ja 
väärtuslikel põllumajandusmaadel. Antud juhul on tegemist keskkonnaregistri maardlate nimistus 
aktiivse reservvaruna arvel oleva varu arvele võtmissooviga aktiivse tarbevaruna. Siinjuures peab igal 
juhul rohelise võrgustiku alal kavandatavate planeeringute ja kavade puhul hoidma rohelise 
võrgustiku terviklikkust, sidusust ning vältima loodusalade killustamist.  
Saab eeldada, et eelnimetatud kavandatava tegevusega järgitakse kõiki keskkonnakaitse ja 
ohutustehnika nõudeid, vältimaks pöördumatute keskkonnamõjude ning -häiringute tekkimist, mis ei 
ületa keskkonna vastupanuvõimet ja selle välja viimist looduslikust seisundist.  
Audru osavallakogu 23.11.2022 toimunud koosolekul arutati Osaühing Eesti Killustik poolt esitatud 
keskkonnaloa nr L.MK/332988 muutmise taotlust, milles taotleti Potsepa III liivakarjääris mäeeraldise 
laiendamist aktiivse tarbevaru ploki 27 kasutusele võtmist, et tagada maardla täielik ressursi kasutus. 
Osavallakogu liikmed andsid nõusoleku Potsepa III liivakarjääri mäeeraldise laiendamiseks ning 
aktiivse tarbevaru ploki 27 täielikuks kasutamiseks. 
Pärnu linnavalitsus leidis, et Potsepa III liivakarjääri  keskkonnaloa nr L.MK/332988 muutmise 
keeldumiseks ei ole põhjust. 
 



18. Pärnu linnavalitsuse 14. juuni 2021 korralduse nr 415 „Hajaasustuse programmi projektide 
rahastamine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite 
tagastamine 
Pärnu linnavalitsuse 14. juuni 2021 korralduse nr 415 kohaselt hajaasustuse programmist 2021. 
aastal toetuse saajatest on kolm isikut esitanud avaldused toetusest loobumiseks. Sama korralduse 
kohaselt tingimuslikult rahuldatud kolme taotluse esitajad on tingimused jätnud tähtajaks täitmata. 
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 14. juuni 2021 korraldust nr 415 „Hajasustuse 
programmi projektide rahastamine“ järgmiselt: 
1.Tunnistada kehtetuks korralduse punktid 2.1.8.; 2.1.30; 2.1.36; 2.1.40 ja 2.1.41; 2.1.49; 2.2.2. 
2. Volitada taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat lõpetama toetuslepingud nr 3-13.4/331/2021 ja 3-
13.4/285/2021. 
 
19. Tee nr 6256052 Saugamõisa tee kustutamine Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirjast 
ja tervikteede nimekirja kinnitamine 
Linnavalitsus otsustas kustutada Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirjast tee nr 6256052 
Saugamõisa tee km 0,000 – km 0,653 ja kinnitas muudetud Pärnu linna asustusüksuse tervikteede 
nimekirja. 
 
20. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
Pärnu linnavolikogu 17.11.2022. a otsusega nr 76 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras“ otsustati 
väljapaistvate sportlike saavutuste eest võõrandada kinkimise teel Allar Rajale ja Andrei Jämsäle 
Pärnu linnas asuv elamumaa kinnistu pindalaga kuni 1000 m2. Linnavolikogu otsus andis 
linnavalitsusele volituse otsustada, millised konkreetsed kinnistud kingitakse.  
Linnamajanduse osakond valis linnale kuuluvate kinnistute hulgast välja linnavolikogu otsuses toodud 
tingimustele vastavad kinnistud, kingi saajad tutvusid valikus olevate kinnistutega ja teatasid 
linnamajanduse osakonnale oma eelistused.    
Linnavalitsus otsustas võõrandada Allar Rajale kinnistu asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn, Niidumõisa 
tn 8 (pindala 886 m2, sihtotstarve elamumaa). 
Linnavalitsus otsustas võõrandada Andrei Jämsäle kinnistu asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn 
Niidumõisa tn 10 (pindala 831 m2, sihtotstarve elamumaa). 


