
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 10. jaanuari 2022 istungist 
  
1. Riigihanke „Sõidukite kasutusrent“ hanke osas 1 pakkumuse tagasilükkamine ja hanke osas 3 
pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja 
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Sõidukite kasutusrent”.  
Riigihange on jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 – Pärnu linnavalitsuse kantselei väikebuss; 
Osa 2 – Pernova Hariduskeskuse väikebuss; 
Osa 3 - Pärnu Laste- ja Noorte Tugikeskuse elektriauto. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 22. novembriks kell 13.00 esitasid pakkumused järgmised pakkujad: 
1) AS SEB Liising ja AS INFO-Auto hanke osadele 1 ja 2; 
2) MOBIRE EESTI AS hanke osale 3. 
Linnavalitsus otsustas lükata tagasi hanke osas 1 ühispakkujate AS SEB Liising ja AS INFO-Auto esitatud 
pakkumuse, sest pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks hanke osas 3 pakkuja MOBIRE EESTI AS esitatud pakkumuse 
maksumusega 28 440 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis MOBIRE EESTI AS hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris ta. Pärnu Laste ja 
Noorte Tugikeskuse juhatajal sõlmib ettevõttega hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel. 
Linnavalitsuse 20. detsembri istungil tunnistati hanke osas 2 edukaks ühispakkujate AS SEB Liising ja AS 
INFO-Auto esitatud pakkumuse maksumusega 36 891,60 eurot koos käibemaksuga. 
2. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine  
30.12.2021 esitas Best4U OÜ Pärnu linnavalitsusele taotluse nõusoleku saamiseks jätkata õnnemängude 
korraldamist aadressil Suur-Jõe 77, Pärnu. Pärnu linnavalitsus on andnud  
20. märtsi 2017 korraldusega nr 148 oma nõusoleku Best4U OÜ-le  tegutseda Suur-jõe 77 aadressil 
lõpptähtpäevaga 20.03.2022. 
Best4U OÜ taotles uut nõusolekut õnnemängude jätkamiseks tähtajaga 20 aastat. Linnavalitsus otsustas 
anda Best4U OÜle nõusoleku jätkata õnnemängude korraldamist Suur-Jõe 77 viie aasta jooksul, sest uus 
üldplaneering võib kaasa tuua muudatusi vaadeldavas piirkonnas, määratledes selle piirkonnana, kus 
õnnemängu mängukoht ei tohiks asuda. 
Ühtlasi tunnistati kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korraldus nr 148 „Õnnemängu 
mängukohana jätkamise nõusoleku andmine“. 
3. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Kolmnurga tn 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Kolmnurga tn 2 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peab olema välja ehitatud  juurdepääsutee 
Kolmnurga puhkeala kinnistul, ristmikust läänekaarde jääv Kolmnurga tänava lõik ja kergliiklusteele 
paigaldatud asfaltkate. 
  
4. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Kolmnurga tn 4 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Kolmnurga tn 4 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peab olema välja ehitatud  juurdepääsutee 
Kolmnurga puhkeala kinnistul, ristmikust läänekaarde jääv Kolmnurga tänava lõik ja kergliiklusteele 
paigaldatud asfaltkate. 
  
5. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Kolmnurga tn 6 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Kolmnurga tn 6 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peab olema välja ehitatud  juurdepääsutee 



Kolmnurga puhkeala kinnistul, ristmikust läänekaarde jääv Kolmnurga tänava lõik ja kergliiklusteele 
paigaldatud asfaltkate. 
6. Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Linnavalitsus jättis algatamata Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse 
rannaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, sest detailplaneeringuga 
kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes 
olulist keskkonnamõju. 
7. Pärnu linnas Seljametsa külas Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Linnavalitsus algatas Seljametsa külas asuva Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise ja jättis 
algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, sest detailplaneeringuga 
kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes 
olulist keskkonnamõju. 
8. Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Linnavalitsus algatas Seljametsa külas asuva Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu koostamise ja 
jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, sest detailplaneeringuga 
kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes 
olulist keskkonnamõju. 
9. Pärnu linnas Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu ja kohustas 
planeerimisosakonda korraldama selle avaliku väljapaneku. 
10. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavalitsus kehtestas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu.  
  
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Niidu tn 11 
kinnistule  
Linnavalitsus täpsustas Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu 
põhijoonist ja seletuskirja selliselt, et lubas muuta kinnistu sihtotstarvete osakaale  – ärimaa osakaal 
80%-lt 55%-ni ja tootmismaa osakaal 20%-lt 45%-ni. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata 
kujul. 
12. Lindi külas Lauri ja Sepa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Lindi külas asuvate Lauri ja Sepa katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt 
piiride muutmise plaanile ning määrats uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Lindi küla, Lauri; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Lindi küla, Sepa; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
13. Liu külas Rüssa tee 2 ja Möldri koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Liu külas asuvate Rüssa tee 2 ja Möldri katastriüksuste piiride muutmisega 
vastavalt piiride muutmise skeemile ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Liu küla, Rüssa tee 2; sihtotstarve: elamumaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Liu küla, Möldri; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
14. Paikuse alevis Aiandi tee 17 hoonete koha-aadresside määramine 
Linnavalitsus määras Paikuse alevis Aiandi tee 17 katastriüksusel hoonete koha-aadressid järgmiselt 
1. elamu (ehitisregistrikood 103007292) unikaalaadress Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi tee 17; 
2. remonditöökoda (ehitisregistrikood 103007293) unikaalaadress Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi tee 
17/1; 
3. autoremonditöökoda (ehitisregistrikood 121358169) unikaalaadress Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi 
tee 17/2. 



15. Sundvalduse seadmine Tõlla tn L3 
Linnavalitsus otsustas seada Telia Eesti AS kasuks sundvalduse sidevõrgu liinirajatiste omamiseks, 
majandamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutusse andmiseks ja 
muul viisil kasutamiseks avalikes huvides sidevõrgu liinirajatise tagamise eesmärgil liinirajatise 
kaitsevööndi ulatuses Paikuse alevis asuval Tõlla tänav L3 kinnistul. 
  
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 843 
muutmine 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Audru alevik, Vikero jalgtee 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektriliitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Pärnu linn, Lille tänav T5 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektriliitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Pärnu linn, Roheline tänav T6 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini-, elektrijaotus-ja liitumiskilpide 
rajamiseks, talumiseks ja majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
4. Audru alevik, Luige tee 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Papsaare küla, Audru jõgi 10kV pingega elektriõhukaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
6. Seljametsa küla, Pilve tänav 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektrijaotus- ja liitumiskilpide 
rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
  
  
 


