
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 10. mai 2021 istungist 
 
1.Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine  
Linnavalitsus otsustas toetada 58 erinevat kultuuriprojekti kokku 80 310 euro ulatuses. 
 
2. Vahendite eraldamine reservfondist   
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist mittetulundusühingule Muusikute 
täiendõppe keskus 1000 eurot H. Maaroosi õpingute toetuseks Londonis ja 1500 eurot Eesti Arstide 
Liidule Pärnu Arstide Liidu Taastumiskonverentsi korraldamise toetamiseks. 
 
3. Restaureerimistoetuste eraldamine   
Linnavalitsus otsustas eraldada 2021. aasta restaureerimistoetustest Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 
Pärnu Issandamuutmise katedraali katuse renoveerimistöödeks 50 000 eurot. 
 
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lai tn 9   
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Lai tn 9 kinnistule ajutise ehitise NÖÖP 
kogumismaja püstitamiseks kasutustähtajaga kuni 5 aastaks. Tähtaja möödudes tuleb kogumismaja 
lammutada või teisaldada. Enne tööde algust taotleda Muinsuskaitseametilt kirjalik tööde luba. 
MTÜ Uuskasutuskeskus on sõlminud PK Arendusega kokkuleppe maa kasutamiseks ja on Pärnu 
linnavalitsusele esitanud garantiikirja, milles kinnitab, et Lai tn 9 kinnistule planeeritud kogumismaja 
viiakse 5 aasta möödudes teise asukohta. 
 
5. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvilõua tee 1   
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Lõvilõua tee 1 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
6. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Linnu tee 44   
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Linnu tee 44 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon ja elekter. 
 
7. Tee ehitusloa andmine Audru alevik, Võidupõllu, Lille tänav T2   
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvatele Võidupõllu ja Lille tänav T2 kinnistutele 
Võidupõllu elamurajooni siseteede ehitamiseks. 
 
8. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine    
Linnavalitsus otsustas algatada Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu koostamise. Huvitatud isiku 
sooviks on maa-ala jagamine 14 väiksemaks krundiks, millest 11 on üksielamumaa krundid ning kolm 
tee- ja tänavamaa krundid. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena. 
 
9. Pärnu linnas A. H. Tammsaare puiestee T2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Riigi Kinnisvara AS on avaldanud soovi omandada Suurejõe Selveri ja Decora kaupluse vastas asuvast 
Pärnu linnale kuuluvast A. H. Tammsaare puiestee T2 kinnistust kaks eraldi kinnistut suurustega 3262 
m2 ja 2207 m2. Ühele moodustatavale kinnistule soovitakse rajada Pärnu linna teenindus- ja 
büroohoone maksu-ja tolliametile ning teisele parkla sisejulgeoleku ühishoone tarbeks.   
Linnavalitsus nõustus A. H. Tammsaare puiestee T2 asuva katastriüksuse jagamisega kolmeks 
katastriüksuseks (üks katastriüksus jääb linnale) ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, A. H. Tammsaare puiestee T2, transpordimaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, A. H. Tammsaare puiestee T13, transpordimaa – 100%; 
3. Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 55, transpordimaa – 100%. 
 



10. Pärnu linnas Tallinna mnt 49 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Pärnu linnas asuva Tallinna mnt 49 asuva kinnistu omanik on avaldanud soovi jagada Tallinna mnt 49 
katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ja sihtotstarbed. 
Linnavalitsus otsustas määrata Tallinna mnt 49 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1.Pärnu linn, Pärnu linn, Tallinna mnt 49, elamumaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 2a, elamumaa – 100%; 
Linnavalitsus muutis unikaalaadressi vajavate hoonete numbreid järgmiselt: 
1. Tallinna mnt 49/1 hoone – elamu-kauplus (ehitisregistri kood 103015354) uueks koha-aadressiks 
määrata Pärnu linn, Pärnu linn, Tallinna mnt 49; 
2. Tallinna mnt 49/2 hoone – elamu-pesuköök (ehitisregistri kood 103015355) uueks koha-aadressiks 
määrata Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 2a. 
 
11. Värati küla, Tikusepa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine   
Värati külas asuva Tikusepa kinnistu omanik soovib Tikusepa katastriüksuse jagada kaheks 
katastriüksuseks. Linnavalitsus nõustus katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks vastavalt 
jagamise skeemile ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Värati küla, Tikusepa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Värati küla, Tiku; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
 
12. Seliste küla, Jänesesaba koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Seliste külas asuv Jänesesaba kinnistute omanik soovib katastriüksused liita üheks katastriüksuseks. 
Linnavalitsus nõustus katastriüksuste liitmisega vastavalt liitmise plaanile ning määras uuele 
moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Seliste küla, Jänesesaba ja sihtotstarbeks 
100% elamumaa. 
 
13. Seliste küla, Mesiampsu ja Peetre koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine   
Seliste külas asuvate Mesiampsu ja Peetre kinnistute omanik soovib katastriüksused liita üheks 
katastriüksuseks. Linnavalitsus nõustus katastriüksuste liitmisega vastavalt liitmise plaanile ning määras 
uuele moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Seliste küla, Mesiampsu ja 
sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%. 
 
14. Pärnu linnas Uku pst 12 ja Uku põik 3 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete 
määramine  
Pärnu linnas asuvate Uku pst 12 ja Uku põik 3 kinnistute omanikud on avaldanud soovi muuta nende 
omandis olevate katastriüksuste vahelist piiri vastavalt piiride muutmise plaanile ning määrata uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed. Linnavalitsus nõustus 
katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt katastriüksuste vahelise piiride muutmise plaanile ning 
määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Uku pst 12, elamumaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Uku põik 3, elamumaa – 100%. 
 
15. Pärnu linnas Karusselli tn 82 ja Pardi tn 17a piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete 
määramine   
Pärnu linnas asuvate Karusselli tn 82 ja Pardi tn 17a kinnistute omanikud on avaldanud soovi muuta 
nende omandis olevate katastriüksuste vahelist piiri vastavalt piiride muutmise plaanile ning määrata 
uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed. Linnavalitsus nõustus 



katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt katastriüksuste vahelise piiride muutmise plaanile ning 
määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Karusselli tn 82, elamumaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Pardi tn 17a, elamumaa – 100%. 
 
16. Lindi külas koha-aadresside muutmine  
Linnavalitsus muutis Lindi külas asuva Antsutoa kinnistu koha-aadressi ja määras uueks koha-aadressiks 
Pärnu linn, Lindi küla, Kaluri tee 8. 
Linnavalitsus muutis Lindi külas asuva Sarnakõrtsi kinnistu koha-aadressi ja määras uueks koha-
aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Kaluri tee 14 // Sarnakõrtsi. 
 
17. Pärnu Linnavalitsuse 16.03.2020 korralduse nr 176 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ 
muutmine  
Linnavalitsuse 16. märtsi 2020 korraldusega nr 176 on otsustatud Pärnu kesklinnas Hommiku tn 2a 
paikneva kinnistu osa ja Ringi tänav T1 paikneva kinnistu osa kasutusse andmine Triple Invest OÜ-le. 
Maakasutuse vajadus oli põhjendatud seoses ehitustegevuse alustamisega Aida tn 10 asuval kinnistul. 
Maakasutus otsustati esialgselt kuni 23. detsembrini 2020. Ehitustegevus kasutuslepingu sõlmimisel küll 
algas, kuid mõne aja möödudes seiskus ja 2020. aasta lõpuks ei suudetud planeeritud töödega lõpule 
jõuda. Praeguseks on ehitustegevus uuesti alanud ja Triple Invest OÜ on esitanud taotluse lepingu 
pikendamiseks kuni 21. detsembrini 2021. Linnavalitsus otsustas muuta korralduse punkti 1, asendades 
lepingu lõpptähtaja „23. detsembrini 2020“ uue tähtajaga „21. detsembrini 2021“. 
 
18. Kinnisasja Pärnu jõgi L6 ja Vasakkalda kallasrada L8 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
Eraisikutest taotlejad kasutasid kinnisasjaga Vikerkaare tn 4 külgneva Pärnu jõgi L6 ja Vasakkalda 
kallasrada L8 osa ujuvkai paigaldamiseks kasutuslepingu nr 3-13/2-10084 alusel kuni 
30.09.2020.Taotlejad soovivad jätkata veesõidukite sildumise -ja hoiustamisega samas asukohas.  
Linnavalitsus otsustas anda 1. maist 30. septembrini 2021 taotlejate kasutusse kinnistute Pärnu jõgi L6 ja 
Vasakkalda kallasrada L8 osad ujuvkai ja käigusilla paigaldamiseks külgnevalt kinnistuga Vikerkaare tn 4. 
Teisaldatava ujuvkai (koos käigusillaga) suuruseks on 14 m2 ja üüritasu kasutusperioodi eest 182 eurot. 
 
19. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks  
Väike-Jõe 16 kinnistu kaasomanikud taotlevad kinnisasjaga külgneva Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda 
kallasrada L2 osa kasutusse andmist ujuvkai paigaldamiseks kahe veesõiduki sildumiseks ja 
hoiustamiseks. Ujuvkai ehitatakse vastavalt arhitektuuribüroo Kuvand OÜ poolt koostatud 
eskiisprojektile „Väike-Jõe tn 16 elamu ujuvkai väikelaevadele“.  
Linnavalitsus otsustas anda 15. maist 30. septembrini 2021 taotlejate kasutusse kinnistute Pärnu jõgi L4 
ja Vasakkalda kallasrada L2 osad ujuvkai ja käigusilla paigaldamiseks külgnevalt kinnistuga Väike Jõe tn 
16. Ujuvkai ja käigusilla suuruseks on 14,2 m2 ja üüritasu kasutusperioodi eest 184,60 eurot. 
 
20. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras, Virrex OÜ   
Seoses ehitustegevusega kinnistutel Papiniidu tn 68, 70 ja 72 soovib ehitaja Virrex OÜ kasutada 
Papiniidu tänav T6 osa (kinnisasjade Papiniidu tn 66 ja 68 vaheline ala) ehitusaegse soojaku 
paigaldamiseks. Tänav on taotletavas osas välja ehitamata ja kinnistu osa kasutusse andmine ei mõjuta 
liiklemist Papiniidu tänaval.  
Linnavalitsus otsustas anda alates 11. maist 2021 kuni 31. jaanuarini 2022 Virrex OÜ kasutusse Papiniidu 
tänav T6 kinnistu osa pindalaga 20,84 m2. Kinnistu osa kasutamise üürimääraks on 40 eurot kuus (ei 
sisalda käibemaksu). 
 
21. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras, Morten Group OÜ   
Seoses ehitustegevusega Mere pst 18 kinnistul soovib ehitaja Morten Group  OÜ kasutada Mere pst 18 
kinnistuga külgneva Suvituse tn 8 kinnistu osa ehitusaegse soojaku paigaldamiseks. Suvituse tn 8 



kinnistu on Suvituse tänava osa (tupiktänav). Kinnistu osa kasutusse andmine ei takista liiklust Suvituse 
tänaval ega mõjuta juurdepääsu Suvituse tn 8 kinnistuga külgnevatele kinnistutele. 
Linnavalitsus otsustas anda alates 11. maist kuni 30.septembrini 2021 tasu eest Morten Group OÜ 
kasutusse osa Suvituse 8 kinnistust ehitusaegse soojaku paigaldamiseks. 
 
22. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Paikuse alevis Rukkilille tn 1 kirjalikul 
enampakkumisel   
Linnavalitsus otsustas korraldada kirjaliku enampakkumine kinnisasja Rukkilille tn 1, Paikuse alev, Pärnu 
linn (kinnistusraamatu registriosa nr 14787450, katastritunnus 56801:001:1336, pindala 10 099 m2, 
sihtotstarve 100% tootmismaa) koormamiseks hoonestusõigusega. Kümne aasta pikkune 
hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasi on hoonestamata. Kinnisasjale 
rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks. 
Hoonestusõiguse tasu (kogu hoonestusõiguse perioodi eest) algsuurus ilma käibemaksuta on 
30 297 eurot arvestusega kolm eurot ruutmeetri eest. Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse 
tasu maksmise kohustuse, ehituskohustuse ja uute töökohtade loomise kohustuse, võõrandatakse 
hoonestusõigusega koormatud kinnistu tasuta. 
 
23. Riigihanke „Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2021 kuni 31.05.2024“ pakkumuste vastavaks ja 
edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest 
kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine    
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke “Kindlustusteenuse tellimine 
01.06.2021 kuni 31.05.2024”. Riigihange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 - hooned, kus asuvad haridusobjektid asustusüksuse Pärnu linna territooriumil; 
Osa 2 - hooned, kus asuvad bürood, äriruumid, sotsiaalhoolekande objektid asustusüksuse Pärnu linna 
territooriumil; 
Osa 3 - elamud, korterid ja mitteeluruumid asustusüksuse Pärnu linna territooriumil; 
Osa 4 - osades 1, 2 ja 3 nimetamata rajatised, mis asuvad asustusüksuse Pärnu linna territooriumil; 
Osa 5 – hooned Paikuse osavallas; 
Osa 6 - hooned Audru osavallas; 
Osa 7 - hooned Tõstamaa osavallas; 
Osa 8 – vastutuskindlustus. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 04. maiks 2021 kell 10 esitasid pakkumused järgmised pakkujad: 
1) AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal hanke osadele 1 kuni 8; 
2) Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" Eesti filiaal hanke osadele 1 kuni 7; 
3) ERGO Insurance SE hanke osadele 1 kuni 7; 
4) If P&C Insurance AS hanke osadele 1 kuni 7; 
5) Salva Kindlustuse AS hanke osadele 1 kuni 8. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks 
ja tunnistas hankemenetlusel edukaks: 
1. hanke osas 1 - AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 26 
211 eurot ilma käibemaksuta; 
2. hanke osas 2 - AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 10 
275 eurot ilma käibemaksuta; 
3. hanke osas 3 - AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 7335 
eurot ilma käibemaksuta; 
4. hanke osas 4 - AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 273 
eurot ilma käibemaksuta; 
5. hanke osas 5 - If P&C Insurance AS esitatud pakkumus maksumusega 6450 eurot ilma käibemaksuta; 
6. hanke osas 6 - Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 
7764 eurot ilma käibemaksuta; 
7. hanke osas 7 - AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 3306 
eurot ilma käibemaksuta; 



8. hanke osas 8 - AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal esitatud pakkumus maksumusega 7118 
eurot ilma käibemaksuta. 
Linnavalitsus jättis edukad pakkujad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris nad. Linnavara- ja 
heakorrateenistuse juhataja sõlmib edukate pakkujatega riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingud. 
 
24. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldustööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning 
edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine   
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke “Kõrghaljastuse hooldustööd”.  
Riigihange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 – Pärnu linna ja Paikuse osavalla kõrghaljastuse hooldustööd avalikel aladel 
Osa 2 – Audru osavalla kõrghaljastuse hooldustööd avalikel aladel. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 04. maiks 2021 kell 10 esitasid pakkumused järgmised pakkujad: 
1) Greening OÜ hanke osadele 1 ja 2; 
2) Kolm Okast OÜ hanke osale 1; 
3) OK Acer OÜ hanke osadele 1 ja 2; 
4) OÜ Kuusk AE hanke osadele 1 ja 2; 
5) OÜ Sorav Orav hanke osale 2; 
6) OÜ Ökopesa hanke osadele 1 ja 2. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks 
ja tunnistas hankemenetlusel edukaks: 
1. hanke osas 1 - OÜ Kuusk AE esitatud pakkumus maksumusega 19 624,80 eurot koos käibemaksuga; 
2. hanke osas 2 - Greening OÜ esitatud pakkumus maksumusega 7560 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis edukad pakkujad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris nad. Linnavara- ja 
heakorrateenistuse juhataja sõlmib edukate pakkujatega riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingud. 
 
25. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamata 
jätmine ja kvalifitseerimine  
Pärnu linnavalitsus korraldab konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanget 
„Õigusaktide menetlemise infosüsteem“. Taotluste esitamise tähtajaks, 23.04.2021 esitasid taotlused 
OÜ Net Group ning ühistaotlejatena Estlex OÜ, Andmevara AS ja Andmevara Services OÜ. 
Linnavalitsus jättis kõik pakkujad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris nad. Edasi palutakse 
ettevõtetel esitada lõplik pakkumus. 
 
26. Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse 26.02.2021 otsuse nr 3-5.11/6 „Linnarajatiste kasutusse 
andmine eelläbirääkimistega valikpakkumisel“ kohta esitatud vaide lahendamine   
Aktsiaselts C.H.P. esitas 28. märtsil 2021 Pärnu linnavalitsusele vaide linnavalitsuse arenguteenistuse 
26.02.2021 otsuse nr 3-5.11/6 „ Linnarajatiste kasutusse andmine eelläbirääkimistega valikpakkumisel“ 
punkti 3 kehtetuks tunnistamise nõudes. Vaide esitaja hinnangul ei ole otsuse punkt 3 õiguspärane. 
Arenguteenistuse 11.12.2020 otsusega nr 3-5.11/37 otsustati “Linnavara valitsemise korra“ kohaselt 
korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Pärnu linnas asuvate maa-alade (sealhulgas Kuuse tn 8) 
kasutusse andmiseks suveperioodideks alates 2021. kuni 2030. Arenguteenistuse 26.02.2021 otsuse nr 
3-5.11/6 punktis 3 tunnistati Pärnu linnas maa-ala suurusega 3758 m2 katastriüksusel Kuuse tn 8 
kasutusse andmiseks läbi viidud eelläbirääkimistega valikpakkumisel parimaks Martensi Maja OÜ. 
Linnavalitsuse hinnangul on vaidlustatud otsus maakatastriseaduse, kehtiva Pärnu linna 
üldplaneeringuga ja kehtestamise etapis oleva Pärnu linna üldplaneeringuga 2025+ kooskõlas. Otsusega 
ei antud ehitamise õigust Kuuse 8 kinnistule, vaid kinnitati eelläbirääkimistega valikpakkumise parimad 
pakkujad. Hoonestuse rajamiseks tuleb vajadusel läbi viia asjakohased ehitusseadustiku või 
planeerimisseaduse kohased menetlused, see saab aga toimuda siis, kui kinnistu pikaaegne kasutaja ja 
tema soovid kinnistu kasutamise osas on teada. 


