
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 11. jaanuari 2021 istungist 
 
1. Pärnu Vana-Sauga Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Vana-Sauga Lasteaia hoolekogu järgmises koosseisus:  
Evelin Talviste                                                                - linnavalitsuse poolt nimetatud isik  
Liis Arula                                                                            - lapsevanem 
Siiri Jõul                                                                              - lapsevanem 
Ragnar Kolga                                                                    - lapsevanem 
Siret Lilleleht                                                                    - lapsevanem 
Andi Lõhmus                                                                    - lapsevanem 
Triin Rüütli                                                                         - lapsevanem 
Kristin Aus                                                                         - lapsevanem 
Mikk Eelsoo                                                                      - lapsevanem 
Liis Konno                                                                          - lapsevanem 
Raili Lepik                                                                          - lapsevanem 
Janika Lillakas                                                                 - lapsevanem 
Birgot Lillemägi                                                              - lapsevanem 
Ljudmila Mazur                                                              - õpetaja (Kadri maja)                                    
Erika Talumaa                                                                 - õpetaja (Päikesejänku maja)     
 
2. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas 2021. aastal Pärnu linna eralasteaedade tegevustoetuse arvestuslikuks 
maksumuseks 175 eurot kuus ühe lapse kohta. 
 
3. Maagi tn 3 ehitusluba 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas Maagi tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos 
ehitisi teenindava veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
4. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvikäpa tee 13 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus Lõvikäpa tee 13 kinnistule  üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega 
 
5. Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavalitsus kehtestas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala jagatakse üheksaks 
elamumaa ja neljaks transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on suurusega 1870 m2 kuni 4086 m2. 
Elamumaa krundile on lubatud ehitada üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kõrvalhoonetega. 
Üksikelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ühel suuremal krundil kuni 600 m2. 
Juurdepääs planeeringualale on võimalik Audru alevikust ala põhjaküljes olevalt Põllu teelt, millel on 
ühendus Luige teega. 
 
6. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linnas Metsa tn 18 kinnistul  
Linnavalitsus täpsustas Metsa tn 18 kinnistu detailplaneeringut, lubades hoonele viis korrust 
detailplaneeringuga lubatud suurimat kõrgust muutmata. Metsa tn 18 kavandatava hoone kõrgus ei tohi 
ületada Metsa tn 18a naaberkinnistul olemasoleva korterelamu kõrgust maapinnast. Hoonete kõrguse 
võrdlemiseks tuleb hoone ehitusprojektis esitada Metsa tn 18a olemasoleva korterelamu mõõdistatud 
kõrgus maapinnast. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul. 
 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus nõustus Lindi külas asuva Piiri katastriüksuse jätmisega riigi omandisse ja määras  
katastriüksuse sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa. 
 



8. Pärnu linnas Kalevi pst 110 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Kalevi pst 110 kinnistu omanik esitas linnavalitsusele avalduse Kalevi pst 110y maa-ala erastamiseks. 
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määrusest nr 50 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva 
kasutusvõimaluseta maa erastamise kord“ § 2 lg 2 teostab kohalik omavalitsus kinnisasjaga liitmiseks 
sobiva maa erastamisel “Maareformi seaduses” ja nimetatud määruses sätestatud eeltoimingud, 
selgitades välja kõik kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise seisukohalt tähtsust omavad asjaolud. 
Linnavalitsus on seisukohal, et antud maatükk vastab maareformi seaduse § 312 lõikes 1 sätestatud 
tingimustele ja sobib Kalevi pst 110 kinnistuga liitmiseks. 
Linnavalitsus otsustas anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, 
Kalevi pst 110y ja nõustus sellega, et Kalevi pst 110 omanik erastab järgmise maatüki: 
– maa asukoht Kalevi pst 110y, Pärnu linn, Pärnu linn; 
– katastritunnus 62401:001:1239; 
– pindala 261 m²; 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa; 
– maa maksustamishind 380 eurot 
 
9. Pärnu linnas Savi tn 26 hoonete koha-aadresside määramine 
Linnavalitsus otsustas määrata Savi tn 26 asuval maaüksusel paikneva hoone ja püstitatava hoone 
lähiaadressid järgmiselt: 
1. Sõidukite teeninduskeskus - unikaalaadress  Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 26; 
2. Väravahoone - unikaalaadress  Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 26/1. 
 
10. Kohanime määramine - Audruranna tee 
Linnavalitsuse 29.07.2019 korraldusega nr 532 määrati Pärnu linnas Lindi külas asuvale liikluspinnale 
nimeks Liu tee. Kohanimeseaduse § 6 lg 8 kohaselt avalikustas kohaliku omavalitsuse üksus kohanime 
määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne 
kohanime määramise otsuse tegemist. Eelnõu avalikustamise teates märgitud tähtajaks arvamusi ja 
ettepanekuid ei esitatud. 
Lindi Külaselts ja Lindi küla elanikud on esitanud ettepaneku muuta Pärnu linnavalitsuse korraldust, 
millega määrati Lindi külas liikluspinna kohanimeks Liu tee ja nimetada see ümber Audruranna teeks. Liu 
tee on kohanimena määratud asukohas eksitav, kuna ei kirjelda sellisena arusaadavalt tee tegelikku 
asukohta ja kulgemist. Audruranna tee on kohanimena paikkonnaga tugevamalt seotud.  
Elanike ettepanekust tulenevalt otsustas linnavalitsus muuta Liu tee nime ja määras tee uueks nimeks 
Audruranna tee. 
 
11. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine 
Linnavalitsus otsustas pikendada kodaniku poolt Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 02. 
detsembri 2020 otsuse nr 3-5.4/718 „Ehitusteatise kandmine ehitisregistrisse Liu küla, Abrami ja Viru“ 
kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra ning jätta 
rahuldamata vaide esitaja taotluse otsuse täitmise peatamiseks. 
 
12. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (Uus 4) 
Linnavalitsus otsustas korraldada valikpakkumise Pärnu linnas Uus 4//Nikolai 3 asuvate 132,9 m2 
üldpinnaga ruumide kasutusse andmiseks koos ruumides paikneva inventariga. Üürimäära alghinnaks on 
1. maist 30. septembrini 600 eurot kuus (käibemaksuta), muul ajal on üürimäär viiendiku võrra odavam. 
Üürileping sõlmitakse viieks aastaks, ruumide kasutamise sihtotstarbeks on äriruumid, kusjuures 
eelistatud tegevusvaldkond on suveniiride, meenete, käsitööesemete, kodumaiste disaintoodete või 
kodumaiste toidukaupade, samuti reisiteenuste müük. Üürnik on kohustatud jagama turismiinfot, 
tagama külastajatele tasuta traadita internetiühenduse ja elektroonilise infokioski kasutamise võimaluse 
ning võimaldama külastajatel tualetti ja dušši kasutada, kusjuures tualettruumi kasutamise hind peab 
olema kooskõlastatud üürileandjaga. 
 



13. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel (Akadeemia 5, Vee 2) 
Linnavalitsus otsustas korraldada valikpakkumise alljärgnevate ruumide kasutusse andmiseks: 
1. Pärnu linnas Akadeemia tn 5 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga 267,9 m2 (hoone plaanil 
ruumid keldriruumid  nr 1 – 19, I korruse ruumid üldpinnaga 141,6 m2 nr 24 – 32, 155)  
- enampakkumise alghind 800 (kaheksasada) eurot kuus (ei sisalda käibemaksu); 
- tagatisraha 800 (kaheksasada) eurot; 
2. Pärnu linnas Vee tn 2 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga ligikaudu 189 m2 (hoone plaanil 
ruumid nr 59-62, 63a, 63b, 64 ja osaliselt ruum 63) 
- enampakkumise alghind 1 050 (üks tuhat viiskümmend) eurot kuus (ei sisalda käibemaksu);  
- tagatisraha 1000 (üks tuhat) eurot. 
Üürilepingu tähtaeg on 5 aastat, lepingu eseme kasutamise sihtotstarve äriruumid. 
 
14. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Audru keskväljaku piirkonna 
ja selle mõjuala projekteerimine“ ühispakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine   
Pärnu linnavalitsus korraldas väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Audru 
keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala projekteerimine”, lähtudes ideekonkursi „Audru keskväljaku 
piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus“ riigihanke alusdokumentidest. Lõpliku pakkumuse 
esitamise tähtajaks, 23. detsembriks 2020 kell 10.00 esitasid pakkumuse ühispakkujad Ambient Design 
OÜ ja AV disain OÜ. 
Linnavalitsus otsustas jätta ühispakkujad hankemenetlusest kõrvaldamata, sest neil puuduvad 
hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Linnavalitsus kvalifitseeris ühispakkujad, sest nad vastavad 
riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimustele ning tunnistas pakkumuse 
riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks ühispakkujate Ambient Design OÜ ja AV disain OÜ esitatud pakkumuse 
maksumusega 57 552,00 eurot koos käibemaksuga ning volitas Audru osavallakeskuse juhatajat sõlmima 
ühispakkujatega hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel. 
 
15. Riigihanke “Pärnu linna tänavate hooldus 01.05.2021 – 31.07.2026“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata 
jätmine ja kvalifitseerimine  
Pärnu linnavalitsus korraldas riigihanke „Pärnu linna tänavate hooldus 01.05.2021 – 31.07.2026“. 
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 29. detsembriks kell 11.00, esitasid pakkumused 
AS TREV-2 Grupp ja Eesti Keskkonnateenused AS. 
Linnavalitsus tunnistas mõlemad pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks. Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumuse 
maksumusega 5 567 382,82 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata, kvalifitseeris ta ja volitas taristu- ja 
ehitusteenistuse juhatajat sõlmima hankelepingu riigihanke alusdokumentidest alusel. 
 
16. Pärnu Vanalinna Põhikooli arengukava kinnitamine   
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Vanalinna Põhikooli arengukava aastateks 2021-2025. 
 
 


