
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 5. augusti 2019 istungist 
 
1. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine 
Linnavalitsus otsustas rahuldada ja jätta rahu8ldamata 2019. aasta hajaasustuse programmi 
raames esitatud taotlused: vaata tabelit 
 
2. Paikuse Põhikooli direktori ametisse kinnitamine  
Linnavalitsus kinnitas Anne Kalmuse Paikuse Põhikooli direktori ametikohale alates 22. 
augustist 2019. 
 
3. Pärnu Linnavalitsuse 3.06.2019 korralduse nr 389 "Kultuuriprojektidele toetuste 
eraldamine" muutmine 
Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 ja § 68 lõike 2 alusel ning arvestades OÜ Poisi Eine  
6. juuni 2019 teatist projekti mittetoimumise kohta tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 3. 
juuni 2019 korralduse nr 389 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punkt 1.2. 
 
4. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks  
Linnavalitsus andis nõusoleku 10.-11. augustil 2019 toimuva „Valgeranna Festival 2019“ 
(korraldaja Edulaul OÜ) korraldamiseks 10. augustil kella 18.00st kuni 11. augustil kella 03.00ni. 
Linnavalitsus andis nõusoleku 20. septembril 2019 toimuva „P.Õ.M.M. – Paikuse õhtune 
matkamäng“ (korraldaja Edela Eesti Arenduskeskus MTÜ) korraldamiseks 20. septembril kella 
18.30st kuni 20. septembril kella 24.00ni. 
 
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:  

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse 
summa 

1.1 MTÜ Pärnumaa Lasterikkad „MTÜ Pärnumaa Lasterikkad 
Suurperepäev Soomaal“ 

160 eurot 

1.2 MTÜ Pärnumaa Puuetega 
Inimeste Koda 

“Pärnu Puuetega Inimeste Koja 25. 
juubeli tähistamine“ 

900 eurot 

1.3. MTÜ Pärnu Ratastooli Klubi „Tantsime koos“ 500 eurot 

1.4 MTÜ Pärnu Maakonna 
Kutsehaigete Ühing 

“Kutsehaigete 2019. aasta 
koolitusprogramm” 

750 eurot 

 
6. Krikus OÜ vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
Linnavalitsus pikendas Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 01. juuli 2019 otsuse nr 3-
5.4/349 tühistamiseks 26. juuli 2019 esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra. 
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond on 01. juulil 2019 teinud otsuse nr 3-5.4/349, millega 
peatati Kalamehe 10, Pärnu linn kasutusloa menetlus.  
 
7. Ehitusloa andmine Papsaare küla Kotka tee 6 üksikelamu püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Papsaare külas Kotka tee 6 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
 

https://parnu.ee/failid/hajaasustus2019_toetused.pdf


8. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn Rohu tänav T20 
Linnavalitsus otsustas anda välja tee ehitusloa Pärnu linnas Rohu tänava ehitamiseks Rohu 
tänav T20 kinnistul, lõigus Niidu tänav kuni Rohu tn 121 kinnistu  
  
9. Pärnu linnas Riia mnt 147 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas asuva Riia mnt 147 katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% 
elamumaa) ning määras uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 80% ärimaa ja 20% elamumaa. 
 
10. Ellamaa suurfarmi katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Ahaste külas asuva Ellamaa suurfarmi katastriüksuse 
jagamisega kaheks katastriüksuseks vastavalt jagamisplaanile ning määras katastriüksuse 
jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed 
järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Ahaste küla, Lao; sihtotstarve: tootmismaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Ahaste küla, Tööstuse; sihtotstarve: tootmismaa – 100%. 
 
Uuele moodustatavale kinnistule tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel 
seatava servituudiga. 
 
11. Pärnu linn, Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus otsustas algatada Pärnu linnas asuva Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu 
koostamise. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on krundile sobivaima ehitusõiguse 
väljaselgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja 
parkimislahenduse määramine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu 
kohasena, kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks määratakse elamumaa 100%. 
 
12. Pärnu linnas, Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus saatis volikogule vastuvõtmiseks Pärnu linnas asuvate Nurmenuku tn 18 ja 20 
kinnistute detailplaneeringu. 
 
Detailplaneeringuga jagatakse Nurmenuku tn 18 kinnistu kuueks üksikelamumaa kasutamise 
sihtotstarbega krundiks, mille suurused on kavandatud vahemikus 875 m2 kuni 1195 m2. 
Olemasolevat Nurmenuku tn 20 kinnistut ümber ei planeerita, sinna nähakse ette piirkonna 
üldkasutuses olev laste mänguväljak. 
 
Üksikelamumaa kruntidele lubatud suurim hoonete arv on kolm hoonet (1 eluhoone ja 2 
abihoonet). Kahekorruselise eluhoone suurim lubatud kõrgus on 8,0 m ja ühekorruselise 
abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast. Keldrikorrust 
ette ei nähta. 
 
13. Riigihanke „Raeküla kooli merepoolse fassaadi rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks  
tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest 
kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Raeküla kooli merepoolse 
fassaadi rekonstrueerimine“. 
 
 



Linnavalitsus otsustas: 
1. Tunnistada riigihankel „Raeküla kooli merepoolse fassaadi rekonstrueerimine“ vastavaks 
järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui riigihanke alusdokumentides sätestatud 
tingimustele vastavad pakkumused: 
1.1. Anka`s Ehituse Grupp OÜ ja OÜ DANVILLE (11059150) ühispakkumus; 
1.2. AS Remet (10078687) pakkumus; 
1.3. OMA Fassaad OÜ (11357142) ja Tarrest LT OÜ (11988463) ühispakkumus. 
2. Tunnistada riigihankel „Raeküla kooli merepoolse fassaadi rekonstrueerimine“ edukaks 
madalaima hinnaga pakkumus Anka`s Ehituse Grupp OÜ ja OÜ DANVILLE esitatud pakkumus 
maksumusega 194 768,00 € ilma käibemaksuta, 233 721,60 € koos käibemaksuga. 
3. Jätta riigihanke „Raeküla kooli merepoolse fassaadi rekonstrueerimine“ hankemenetlusel 
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ühispakkujad Anka`s Ehituse Grupp OÜ ja OÜ 
DANVILLE hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei tuvastatud ühtki alust nende 
hankemenetlusest kõrvaldamiseks. 
4. Kvalifitseerida riigihanke „Raeküla kooli merepoolse fassaadi rekonstrueerimine“ 
hankemenetlusel edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujad Anka`s Ehituse Grupp 
OÜ ja OÜ DANVILLE, kuna ühispakkujate kvalifikatsioon kogumis vastab riigihanke 
alusdokumentides sätestatule. 
5. Taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhatajal sõlmida Anka`s Ehituse 
Grupp OÜ-ga ja OÜ-ga DANVILLE hankeleping riigihanke „Raeküla kooli merepoolse fassaadi 
rekonstrueerimine“ alusdokumentide alusel. 
 


