
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 5. aprilli 2021 istungist 
 
1. Ehitusloa andmine Pärnu linn Metsa tn 18 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Metsa tn 18 kinnistule korterelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse 
rajamisega. 
 
2. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Pajupera tee 1 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Pajupera tee 1 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
3. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Pajupera tee 1a 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Pajupera tee 1a kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
4. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvikäpa tee 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Lõvikäpa tee 2 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
5. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Kanali 8f 
Linnavalitsus otsustas anda kasutusloa Pärnu linnas Kanali tn 8f kinnistul asuva korterelamu 
kasutuselevõtmiseks pärast ümberehitamist kõrvaltingimustega: 
1. Ehitusprojektis ette nähtud elupuuhekk Brabant rajatakse hiljemalt 31.05.2021. 
2. Kanali 8f sissesõidutee äärne hekk ja kolm puud kinnistule istutatakse vastavalt haljastusprojektile 
hiljemalt 30.06.2021. 
Kasutusloale kantakse ehitise kasutamise otstarveteks: 
11222 – muu 3 või enama korteriga elamu 
12129 – muu lühiajalise majutuse hoone 
12201 – büroohoone 
Linnavalitsus otsustas muuta Kanali tn 8f kinnistul maa kasutamise sihtotstarvet, määrates kinnistu 
kasutamise sihtotstarveteks elamumaa 75% ja ärimaa 25% .   
 
6. Projekteerimistingimused teede laiendamiseks Audru alevikus 
Linnavalitsus otsustas väljastada teede laiendamiseks Audru alevikus projekteerimistingimused. Audru 
osavallakeskuse, Audru muuseumi-raamatukogu ja Audru kultuurikeskuse olemasolevaid parklaid ja 
juurdepääsuteid, mis on ühtlasi avalikult kasutatavad teed, soovitakse laiendada ja ümber ehitada koos 
uue valgustuse ja haljastusega. 
 
7. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu ja kohustas planeerimisosakonda 
korraldama selle avalikustamise. Krundile soovitakse ehitada kontori-, lao- ja tootmishoone ettevõtte 
tegevuse tarbeks. 
 
8. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu ja kohustas 
planeerimisosakonda korraldama selle avalikustamise. Huvitatud isik soovib liita kinnistud üheks 
krundiks ja kavandada alale ettevõtte tegevuse tarbeks vajaliku hoone. Hoonesse on plaanis kavandada 
puurimistehnika hoidla ja hooldusruum, puurtehnika pesula ja hooldus, materjalide ladu ja erinevate 
seadmete ning tõstetehnikaga ladu, teenindus ja töötajate olmeruumid. 



 
9. Silla külas Maarimõisa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Silla külas asuva Maarimõisa katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
ning määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Silla küla, Maarimõisa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Silla küla, Maarimetsa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
 
10. Pärnu linnas Hiie tn 13 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Hiie tn 15 asuva kinnistu kaasomanik esitas 19.08.2020 Pärnu linnavalitsusele avalduse Hiie tn 13 ja Hiie 
tn 15 kinnistute vahele jääva Hiie tn 13y maa-ala erastamiseks. Linnavalitsus saatis kinnisasjaga 
liitmiseks sobiva maa asendiplaani ka Hiie tn 13 kinnisasja omanikele, kelle omandis oleva kinnisasjaga 
on otstarbekas ning planeeringu ja maakorralduse nõuetest lähtudes võimalik piirnevat maad või selle 
osa liita ning andis ühekuulise tähtaja nimetatud maa oma kinnisasja juurde erastamise avalduse 
esitamiseks. 
Hiie tn 13 asuva kinnistu omanikud esitasid 03.09.2020 Pärnu linnavalitsusele avalduse Hiie tn 13y maa 
juurdeerastamiseks ning liitmiseks Hiie tn 13 kinnistuga. Linnavalitsus tegi naaberkinnistute omanikele 
ettepaneku kirjaliku kokkuleppe sõlmimiseks kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa jagamise kohta. 
29.09.2020 esitasid Hiie tn 13 ja Hiie tn 15 kinnistute omanikud linnavalitsusele kokkuleppe maa 
jagamiseks. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetluse tulemusel kanti 
jagamisplaani alusel maakatastrisse uued Hiie tn 13y ja Hiie tn 15y katastriüksused. 
Linnavalitsus otsustas anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Hiie 
tn 13y ja nõustus sellega, et kaks Hiie tn 13 kinnistu omanikku erastavad järgmise maatüki: 
– maa asukoht Hiie tn 13y, Pärnu linn, Pärnu linn; 
– katastritunnus 62401:001:1561; 

– pindala 49 m²; 

– maa sihtotstarve 100% elamumaa; 
– maa maksustamishind 70 eurot. 
 
11. Pärnu linnas Hiie tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Hiie tn 15 asuva kinnistu kaasomanik esitas 19.08.2020 Pärnu Linnavalitsusele avalduse Hiie tn 13 ja Hiie 
tn 15 kinnistute vahele jääva Hiie tn 13y maa-ala erastamiseks. Linnavalitsus saatis kinnisasjaga 
liitmiseks sobiva maa asendiplaani ka Hiie tn 13 kinnisasja omanikele, kelle omandis oleva kinnisasjaga 
on otstarbekas ning planeeringu ja maakorralduse nõuetest lähtudes võimalik piirnevat maad või selle 
osa liita ning andis ühekuulise tähtaja nimetatud maa oma kinnisasja juurde erastamise avalduse 
esitamiseks. 
Hiie tn 13 asuva kinnistu omanikud esitasid 03.09.2020 Pärnu linnavalitsusele avalduse Hiie tn 13y maa 
juurdeerastamiseks ning liitmiseks Hiie tn 13 kinnistuga. Linnavalitsus tegi naaberkinnistute omanikele 
ettepaneku kirjaliku kokkuleppe sõlmimiseks kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa jagamise kohta. 
29.09.2020 esitasid Hiie tn 13 ja Hiie tn 15 kinnistute omanikud linnavalitsusele kokkuleppe maa 
jagamiseks. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetluse tulemusel kanti 
jagamisplaani alusel maakatastrisse uued Hiie tn 13y ja Hiie tn 15y katastriüksused. 
Linnavalitsus otsustas anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Hiie 
tn 15y ja nõustus sellega, et kaks Hiie tn 15 kinnistu omanikku erastavad järgmise maatüki: 
– maa asukoht Hiie tn 15y, Pärnu linn, Pärnu linn; 
– katastritunnus 62401:001:1560; 
– pindala 49 m²; 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa; 
– maa maksustamishind 70 eurot. 
 



12. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks SA Pärnu Muuseum kasuks ja Pärnu 
linnavalitsuse 01.07.2019 korralduse nr 502 kehtetuks tunnistamine 
Sihtasutuse Pärnu Muuseum ja Pärnu linna ühise ettevõtmisena ehitati kõrvuti asetsevatele 
kinnisasjadele J. V. Jannseni tn 37 (Koidula muuseum, omanik Riigi Kinnisvara AS) ja J. V. Jannseni tn 39 
(omanik Pärnu linn) funktsionaalselt koos toimiv kompleks, mis koosneb lavast (kõlakoda), piletimaja-
WC-st, ürdiaiast ning ehitisi ühendavatest jalgteedest ja teenindavatest tehnovõrkudest. Hoovialade 
ümberkujundamiseks vajalikud tööd finantseeris osaliselt kultuuriministeerium, Pärnu linna eelarvest 
eraldati sihtasutusele Pärnu Muuseum sihtfinantseeringuna 180 00 eurot. 
Kõrvuti asuvate hoovialade kujundamine üheks tervikuks võimaldab kasutada kinnisasju muuseumil ja 
linnal komplekselt ja avalikes huvides suuremate ürituste korraldamiseks. Püstitatud ehitiste omanik on 
muuseum, mistõttu üle kinnisasja J. V. Jannseni tn 37 piiri ehitatud kompleksi osa omamiseks, 
majandamiseks ja korrashoiuks on vajalik seada isiklik kasutusõigus.  
Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku SA Pärnu Muuseum kasuks Pärnu linna omandis olevale 
kinnisasjale asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn J. V. Jannseni tn 39 (kinnistusraamatu registriosa nr 
418705, katastritunnus 62502:010:2490, pindala 2292 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% 
ühiskondlike ehitiste maa) isikliku kasutusõiguse seadmiseks. 
 
 


