
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 6. aprilli 2020 istungist 
  

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt: 

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa 
1.1.  MTÜ Pärnumaa 

Lasterikkad 
„2020. aasta koolitused“ 980 eurot 

1.2. MTÜ Kameeleon „Intervjuusaated 15 min“ 1500 eurot 

  
  
2. Pärnu Linnavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 201 ”Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute 
nimetamine“ muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korraldust nr 201 ”Nõukogu liikmete tagasi 
kutsumine ja uute nimetamine“ järgmiselt: 
1) muuta punkti 2.4  ja sõnastada see järgmiselt: 
„2.4 Robert Kiviselg – SA Endla Teater  
2)  muuta punkti 2.6 ja sõnastada see järgmiselt: 
„2.6 Siimo Lopsik- OÜ Paikre“ 
  
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine 

Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning kinnitas kantselei 
struktuuri ja teenistujate koosseisu alates 1. maist 2020 järgmiselt: 
  
Kantselei 

 
37 

Linnasekretär Ametikoht 1 
Õigusnõunik  Ametikoht 1 
Volikogu nõunik Töökoht 1 
Haldusspetsialist  Töökoht 1 
Haldusspetsialist/autojuht Töökoht 1 
 
Õigus- ja personaliteenistus 

    

Teenistuse juhataja Ametikoht 1 
Jurist Töökoht 3 
Riigihangete juhtivspetsialist Töökoht 1 
Riigihangete peaspetsialist Töökoht 1 
Personali peaspetsialist Töökoht 1 
Personalispetsialist Töökoht 1 
 
Teabekorralduse teenistus 

    

Teenistuse juhataja Ametikoht 1 
Info peaspetsialist Ametikoht 1 
Infospetsialist Töökoht 6 
Arhivaar Töökoht 1 
Referent Töökoht 1 
 
 

    



  
  
4. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine  
Linnavalitsus otsustas maksta välja auhinnad Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse 
võistlustööde autoritele järgmiselt: 
1. Võitja auhind 12 000 eurot võistlustööle märgusõnaga „LUIK“ – Ehitusfirma Fidele OÜ – esindaja Kadi 
Prants, autorid Mari-Liis Vunder, Sandra Vahi, Johannes Heine, Grete Soosalu; auhinna raha kanda: 
Mari-Liis Vunder 60%, Sandra Vahi 30%, Johannes Heine 5%, Grete Soosalu 5%. 
2. Teise koha auhind 8 000 eurot võistlustööle märgusõnaga „KAWA“ – Male Maja OÜ – esindaja Andres 
Lember, autorid Andres Lember, Andreas Papp; auhinna raha kanda Andres Lember 100%. 
3. Kolmanda koha auhind 6 000 eurot võistlustööle märgusõnaga „VIIV“  Molumba OÜ – esindaja Johan 
Tali, autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan, Heidi Urb, Ivo Roolaht; auhinna raha kanda: Karli Luik 
50%, Johan Tali 50%. 
4. Ergutusauhind 3 000 eurot võistlustööle märgusõnaga „SILLAALLEE“ – Arhitektuuribüroo Eek&Mutso 
OÜ – esindaja Madis Eek, autorid Madis Eek, Ander Roosipuu, Juhan Teppart; auhinna raha kanda 
Arhitektuuribüroo Eek&Mutso OÜ 100%. 
5. Ergutusauhind 3 000 eurot võistlustööle märgusõnaga „SILMUS“ – SIA Lauder Architects, Symptom 
Arhitekt OÜ – esindaja Tõnu Laanemäe, autorid Rasa Grāvīte, Zane Kalnina, Valdis Linde, Jānis Lielmans, 
Karlis Lauders, Rita Laudere, Girts Šķupelis, Tõnu Laanemäe; auhinna raha kanda SIA Lauder Architects 
85%, Symptom Arhitekt OÜ 15%. 
Võitja auhinna maksab välja Eesti Kultuurkapital, ülejäänud linnavalitsus. 
  
5. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Kotka tee 1 üksikelamu püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma ehitusloa Papsaare külas Kotka tee 1 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
  
6. Pärnu linnas Lehola tn 27 ja Vambola tänav T5 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Lehola tn 27 ja Vambola tänav T5 asuvate katastriüksuste piiride 
muutmisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Lehola tn 27, elamumaa 100%. 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Vambola tänav T5, transpordimaa 100%. 
  
 
 

Perekonnaseisutoimingute- ja 
rahvastikuregistri teenistus 
Teenistuse juhataja Ametikoht 1 
Peaspetsialist  Ametikoht 1 
Spetsialist Ametikoht 2 
Infospetsialist-registripidaja Ametikoht 3 
  
Infotehnoloogia teenistus 

    

Teenistuse juhataja Ametikoht 1 
Süsteemiadministraator Töökoht 1 
IT-peaspetsialist Töökoht 1 
IT-spetsialist Töökoht 1 
IT-haldur Töökoht 1 
Analüütik Töökoht 1 
Andmekaitsespetsialist Ametikoht 1 

	



7. Vaskrääma küla, Ojakääru koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Vaskrääma külas asuva Ojakääru katastriüksuse jagamisega kolmeks 
katastriüksuseks ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed 
järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Vaskrääma küla, Ojakääru; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Vaskrääma küla, Ojanurga; 
sihtotstarve:  maatulundusmaa – 100%. 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Vaskrääma küla, Ojaveeru; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
  
8. Lavassaare alev, Raba tn 1 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Lavassaare alevis asuva Raba tn 1 katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Lavassaare alev, Raba tn 1; 
sihtotstarve:  ühiskondlike ehitiste maa  – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Lavassaare alev, Pärna tn 2; 
sihtotstarve: üldkasutatav maa – 100%. 
  
9. Pärnu Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 92 „Detailplaneeringut täpsustavate 
projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Tammiste tee 11 kinnistule“ muutmine 
Pärnu Linnavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 92 on väljastatud Pärnu linnas Tammiste tee 11 kinnistule 
detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused. Projekteerimistingimustega  täpsustati Pärnu 
Linnavolikogu 16.03.2006 otsusega nr 34 kehtestatud Tammiste hooldekodu ja lähiümbruse 
detailplaneeringu Tammiste tee 11 kinnistu osas selliselt, et lubati suurendada detailplaneeringuga 
Tammiste tee 11 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses. 
Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistus esitas 20.03.2020 projekteerimistingimuste taotluse nr 8-
1/2523, millega palutakse muuta nimetatud otsusega antud projekteerimistingimuste asendiskeemi, 
kuna selgus, et nõutele ja normidele vastava hoone ehitusalune pind ei mahu ette antud piiridesse ning 
seepärast tuleb hoonestusala  pikkuse ja laiuse suhet vastavalt muuta. 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku muuta Pärnu linnavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 92 
projekteerimistingimuste lisas olnud asendiskeemi selliselt, et on lubatud 10% hoonestusala 
suurendamine, aga muutub selle ala pikkuse ja laiuse suhe. Muus osas jääb detailplaneering kehtima 
muutmata kujul. 
  
10. Sundvalduse seadmine Kulli kinnistul   
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Kulli kinnistul, mis asub Pärnu 
linnas Lõuka külas. 
  
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks   
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse järgmistele Pärnu linnas asuvatele 
kinnistutele: 
1.Pärnu linn, Kanepi tänav T5 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 5 m2; 
2. Pärnu linn, Kanepi tänav T3 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 179 m2; 
3. Pärnu linn, Kanepi tänav T1 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 87 m2; 
4. Pärnu linn, Lina tänav T4 0,4 kV maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 110 m2; 



5. Pärnu linn, Soomra küla 159050 Soomra vana tee L1 0,4 kV maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi 
rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 540 m2; 
6. Pärnu linn, Kakuami tänav T1 0,4 kV maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 165 m2; 
7. Pärnu linn, Kakuami tänav T2 0,4 kV maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 5 m2; 
8. Pärnu linn, Püssi tänav T2 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 19 m2. 
  
12. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks   
Linnavalitsus otsustas seada Telia Eesti AS kasuks sundvalduse järgmistele Pärnu linnas asuvatele 
kinnistutele: 
1.Riia maanteeT14 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 425 m2; 
2. Riia maantee T15 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 32 m2; 
3. Kulla tänav T2 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 525 m2; 
4. Pronksi tänav T1 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 562 m2; 
5. Terase tänav T1 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 443 m2; 
6. Tallinna maantee T16 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses, sundvalduse ala 10 m2; 
7. Raua tänav T3 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 18 m2; 
8. Raua tänav T2 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 50 m2; 
9. Raua tänav T1 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 22 m2; 
10. Kulla tänav T1 projekti alusel rajatud sideliini talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 328 m2. 
  
13. Enampakkumise korraldamine sadamarajatiste kasutusse andmiseks Talvesadama pidamiseks  
Linnavalitsus otsustas korraldada kirjaliku enampakkumise Talvesadama sadama pidaja leidmiseks ja 
Talvesadama rajatiste kasutusse andmiseks. Üürileping sõlmitakse kümneks aastaks. Kui kasutusse saaja 
ei ole lepingut rikkunud ja kumbki pool ei soovi üürilepingut lõpetada, pikeneb üürileping viie aasta 
võrra. 
  
14. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku lubada Pärnu linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projekti 
„Õppeprogrammid Pärnu linna koolidele“ ja „Õppeprogrammid Pärnu linna 
lasteaedadele“  omafinantseeringuga 5128 eurot Pärnu linna eelarvest aastatel 2020 - 2021. 
  
 


