
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 8. augusti 2022 istungist 
 
1. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks 
Linnavalitsus volitas Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Eve Hiiemäed 
esindama Pärnu linnavalitsust riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste 
isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras eestkoste korraldamisel ning 
eestkostetava isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel, sh kõigi pangatoimingute teostamisel 
krediidiasutustes, panga- ja kindlustuslepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, lepingutest tulenevate 
toimingute teostamisel, kontode käsutamisel ja eestkostetava kui pärija esindamisel pärimisega 
seotud asjaajamisel. 
 
2. Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Huvitatud isiku 
eesmärgiks on Jõekalda tee 33 kinnistu jagamine kaheks krundiks (POS 1 ja 2) ning elamu ehitamine 
POS 2 krundile. 
 
3. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu. Huvitatud isiku sooviks on Kuldnoka 
kinnistul saada ehitusõigus väljaspool ehituskeeluvööndit ühele ühepereelamule ja kavandada 
ehituskeeluvööndisse avalikult kasutatava Meremetsa (tupik)tee (transpordimaa) pikendamise 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. 
 
4. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavalitsus kehtestas Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise 
põhieesmärgiks oli lisaks olemasolevate ladu-kuurile ja kütuselaole määrata tootmishoonetele 
ehitusõigus, kokku kuni viiele hoonele. 
 
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Lai tn 20 kinnistul 
Linnavalitsus täpsustas „Pärnus Riia mnt 2b krundi ja lähiümbruse ala detailplaneeringu“ jooniseid 
„hoonestuse skeem“; „tehnovõrkude plaan“, „vertikaalplaaneerimine“ ja „haljastuse ja liikluse 
skeem“  Lai tn 20 kinnistu osas selliselt, et:  
1. lubas suurendada kinnistule detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses ehk 
130m² võrra vastavalt asendiskeemil esitatule.  
2. lubas tõsta kinnistule detailplaneeringuga lubatud hoone kõrgust 22m osas kuni 10% ulatuses ehk 
kuni 24,2 meetrini. Detailplaneeringuga lubatud hoone maapealsete korruste arvu (põhimahus kuni 
kaks korrust, vähendatud mahus kolm kuni seitse korrust)hoone kõrguse suurendamisel ei muudeta. 
3. täpsustas kinnistule detailplaneeringuga määratud ehituslikke tingimusi hoone korruselisuse osas, 
lubades hoone alla parkimise rajamiseks maa-aluse korruse kavandamist.  
4. täpsustas detailplaneeringu joonistel esitatud liikluskorralduse põhimõtteid kinnistule uute liiklus- 
ja parkimislahenduse osas ning  juurdepääsude osas selliselt, et lubas rajada ühe juurdepääsu Lai tn 
24 kinnistule kavandatava uue tänava kaudu ja teise ühe, ühise juurdepääsu nii Lai tn 18 kui Lai tn 20 
kinnistutele ühisel kinnistupiiril vastavalt asendiskeemil esitatule.  
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 8 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Suur-Jõe tn 8 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 



7. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Käärasoo põik 11 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Käärasoo põik 11 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
 
8. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Pärlimõisa tee 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Pärlimõisa tee 2 kinnistule ärihoone 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
9. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Õuna tn 4  
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Õuna tn 4 kinnistule majandushoone 
püstitamiseks ja tiigi rajamiseks koos ehitist teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni 
ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
10. Ehitusloa andmine Audru alevik, Ülase tn 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Ülase tn 2 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
11. Tee ehitusloa andmine, Mai tänav T1 juurdepääsutee 
Linnavalitsus otsustas anda tee ehitusload Pärnu linnas asuvale Mai tänav T1 kinnistule 
juurdepääsutee ja kõnnitee ehitamiseks. 
 
12. Seliste külas Tammetõru koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus muutis Seliste külas asuva Tammetõru katastriüksuse koha-aadressi ja määras uueks 
koha-aadressiks Pärnu linn, Seliste küla, Maringa. 
 
13. Seljametsa külas Halli ja Männituka koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Seljametsa külas asuva Halli ja Männituka katastriüksuste piiride muutmisega 
vastavalt piiride muutmise asendiplaanile ning määras katastriüksuste piiride muutmise tulemusel 
uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Halli; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Männituka; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel seatava 
servituudiga. 
 
14. Seljametsa külas Sanemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Seljametsa külas asuva Sanemaa katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks vastavalt jagamise plaanile ning määras katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Sanemaa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Väike-Sanemaa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel seatava 
servituudiga. 
 
15. Pärnu linnas Jüri tn 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Jüri tn 10 asuva katastriüksuse jagamisel uuetele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pos 1 koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Jüri tn 10; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
2. Pos 2 koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Jüri tn 12; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
3. Pos 3 koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Haapsalu mnt 13b; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
 



16. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi määramise  
komisjon järgmises koosseisus: 
Esimees: vastava valdkonna  abilinnapea 
Liikmed: Pärnu linnavalitsuse kultuuri ja sporditeenistuse juhataja 
                  Pärnu Linnavalitsuse  haridusosakonna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist  
                Sihtasutus Pärnu Muuseum juhataja  
                Jaak Anton, Arnold Antoni poeg 
 
17. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas 
Linnavalitsus andis nõusoleku 22.-24. septembrini toimuva ürituse “Pärnu valgusfestival 
„Öövalgel“  (korraldaja MTÜ Öövalgel) proovide ja festivali  läbiviimise kellaaegade osas järgmiselt: 
1. proovipäev 20. septembril kella 20.00st kuni 21. septembril kella 2.00ni (alates 23.00st ilma helita);  
2. proovipäev 21. septembril kella 20.00st kuni 22. septembril kella 2.00ni (alates 23.00st ilma helita); 
3. festivalipäev 22. septembril kella 20.00st kuni 23.30ni; 
4. festivalipäev 23. septembril kella 20.00st kuni 23.30ni; 
5. festivalipäev 24. septembril kella 20.00st kuni 23.30ni 
 
18. Linnavara võõrandamine 
Linnavalitsus otsustas elektroonilisel enampakkumisel võõrandada korteriomandi asukohaga Pärna 
tn 6, Lavassaare alevis, mis moodustab 389/5474 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 
39501:176:0011 (katastriüksusesihtotstarve - elamumaa, pindala - 1130 m2) ja selle oluliseks osaks 
oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 3 
üldpinnaga 38,9 m2: 
- enampakkumise alghind 10 000 eurot, 
- tagatisraha 1000 eurot. 
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. 
 
19. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga, Mere puiestee 22 
Linnavalitsus andis LSV Holding OÜ kasuks nõusoleku Mere puiestee 22 kinnisasja koormava 
hoonestusõiguse (kinnistusraamatu registriosa nr 1718205, katastritunnus 62510:013:7180, 
sihtotstarve ärimaa, pindala 3378 m2) koormamiseks hüpoteegiga summas 511 293 eurot Swedbank 
AS kasuks eeldusel, et kinnistusraamatu registriosa nr 1718205 IV jao kanded nr 1 (Hüpoteek summas 
2 500 000,00 krooni kõrvalnõuetega 500 000,00 krooni ja intressimääraga 18 protsenti Vanapargi 
Invest OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele 
hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks) ja nr 2 (Hüpoteek summas 5 500 000 krooni 
kõrvalnõuetega 1 900 000 krooni ja intressimääraga 15 protsenti Vanapargi Invest OÜ kasuks. 
Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud 
nõude rahuldamiseks) kustutatakse. 
Hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamisega seotud kulud, sealhulgas notari tasu ja riigilõivu tasub 
hoonestaja. 
 
20. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Telia Eesti As kasuks tähtajatult sundvalduse sideehitiste rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks sideehitiste kaitsevööndi ulatuses Savi tänav T5 kinnisasjale. 
 
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 
364 muutmine 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Seliste küla Peetri tee 0,4 kV elektrimaakaabelliini, kahe elektrijaotus rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 



2. Ahaste küla Külaotsa juurdelõige 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Lavassaare alev Pärna tänav T1 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses, asendiplaan lisa 3; 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 23.05.2022 korraldust nr 364 „Sundvalduse seadmine 
Elektrilevi OÜ kasuks“, asendades muudetava korralduse lisa 1 käesoleva korralduse lisaga 4. 
 


