
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 13. septembri 2021 istungist 
 
1. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetus 
Linnavalitsus määras õppelaenu tagasimakse põhiosa toetuse kümnele Pärnu linnas elavale noorele 
tervishoiutöötajale. Ühe inimese toetuse suuruseks on 119,55 - 783,46 eurot. 
 
2. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 27.03.2026 piiratud teovõimega täisealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
3. Toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi toetust summas 300 eurot 
sportlase Joosep Karlsoni 16.09.2021 Taanis toimuvatel aerutamise maailmameistrivõistlustel osalemise 
kulude osaliseks katmiseks. 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Team 64 toetust sportlase Jasmiin Üprausi võistlustel osalemise 
kulude osaliseks katmiseks järgnevalt: 
1. 350 eurot Itaalias 18.09.2021 toimuval jetispordi maailmameistrivõistluste etapil GP of Italy 2021 
osalemiseks. 
2. 350 eurot Kuveidis 11.11.2021 toimuval jetispordi maailmameistrivõistluste etapil GP of Kuveit 2021 
osalemiseks.  
Linnavalitsus otsustas eraldada OÜle Kaspo Service toetust 800 eurot motosportlase Egon Kaur World 
Rally Championship (WRC) 2021 etappidel osalemise kulude osaliseks katmiseks. 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Jõulu Suusaklubi toetust 200 eurot sportlase Simo Teearu 6.-11. 
novembril Soomes U23 maailmameistrivõistlusteks ettevalmistavas laagris osalemise kulude osaliseks 
katmiseks.  
  
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine 
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu alates 1. 
oktoobrist 2021 järgmiselt: 
1. vähendada kantselei infotehnoloogia teenistuse koosseisu IT halduri töökoha võrra. 
2. suurendada kantselei koosseisu teenuste arendusjuhi töökoha võrra. 
 
5. Pärnu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2022-2036 heakskiitmine ja 
avalikustamisele suunamine  
Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele „Pärnu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2022-2036.“ 
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava avalik väljapanek on 21. septembrist 11. oktoobrini 
2021 Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee; Pärnu linnavalitsuses Suur-Sepa 16, Pärnu ruumis 103; 
Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7); Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa 
osavallakeskuses (Sadama tee 2). Avaliku väljapaneku kestel saab ettepanekuid esitada kuni 11. 
oktoobril kella 17.00ni linnavalitsuses kohapeal; saates e-kirja aadressil ylle@europolis.ee või saates 
kirja postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. 
Arengukava avalik arutelu toimub 20. oktoobril.  
  
6. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvilõua tee 4 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Lõvilõua tee 4 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
7. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 
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Linnavalitsus kehtestas Rehepapi tn 3 ja lähiala kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuala 
hõlmab Rehepapi tn 3, Looga tänav T2, Lubja tänav T1, Looga tn 13, Looga tn 15, Lubja tn 72, Lubja tn 
70, Rehepapi tn 3b ja Rehepapi tn 3a, osaliselt Härma tänav T1, Rehepapi tänav T1 ja Pärlimõisa tee T5, 
T6 ning Pärlimõisa tee 27 kinnistuid.  
Planeeringualale nähakse ette viie krundi moodustamine: osaliselt Rehepapi tn 3 krundist, Looga tn 13, 
Looga tn 15, Lubja tn 70, Lubja tn 72, Looga tänav T2 kruntidest ning osaliselt Lubja tänav T1 krundist 
moodustatakse krunt POS 1 spordikompleksi rajamiseks; osaliselt Rehepapi tn 3 krundist moodustatakse 
krunt POS 2 kultuuriotstarbelise hoone ehitamiseks; osaliselt Rehepapi tn 3 krundist moodustatakse 
haljasala krunt POS 3; krundid POS 4 ja POS 5 on planeeritud tee ja tänava maaks. 
 
8. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavalitsus kehtestas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga 
nähakse alale ette kolm krunti järgmiselt: 
POS 1 (pindala 3731 m², maakasutuse juhtfunktsioon T/Ä tootmismaa/ärimaa 100%, krundi kasutamise 
sihtotstarve TH/TL 55-100%; ÄK/ÄV 0-45%), 
POS 2 (pindala 1717 m², maakasutuse juhtfunktsioon Ä/T ärimaa/tootmismaa 100%, krundi kasutamise 
sihtotstarve ÄK/ÄV 55-100%; TL/TK 0-45%), 
POS 3 (pindala 1373 m², maakasutuse juhtfunktsioon Ä/T ärimaa/tootmismaa 100%, krundi kasutamise 
sihtotstarve ÄK/ÄV 55-100%; TL/TK 0-45%), 
kus ÄK on kaubandus- ja teenindushoone maa, ÄV on ettevõtluse hoone maa, TH on hulgikaubanduse 
maa ja TL on laohoone maa. 
Planeeritava kinnistu POS 2 olemasolev kasutus väikeelamumaana säilib, kuni kinnistu omanik hakkab 
detailplaneeringut ellu viima. Krundil olevaid hooneid (elamu, kelder, kuur) on lubatud remontida, 
renoveerida, rekonstrueerida või muul moel parendada, kuid uushoonestuse rajamiseks tuleb lähtuda 
detailplaneeringuga määratud uuest kasutamise sihtotstarbest ja ehitusõigusest. 
 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tn 6 
kinnistul  
Linnavalitsus täpsustas Pärnu linnavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 kehtestatud „Pilli tn, Liiva tn, 
Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise detailplaneeringu“ jooniseid „kruntimise ja hoonestustingimuste 
plaan“; „liiklus, heakorrastus- ja haljastusplaan“ ja „insenervõrkude plaan“ selliselt, et lubas suurendada 
detailplaneeringuga Vesiroosi tn 6 kinnistul (detailplaneeringus kinnistu aadress Suur-Jõe tn 42 ja tähis 
pos 11) määratud ühte hoonestusala (Pärnu jõe poolse hoonestusala) kuni 10% ulatuses ehk 35m2 võrra 
ja tõsta nimetatud hoonestusalas detailplaneeringuga lubatud hoone suurimat kõrgust kuni 10% 
ulatuses ehk hoone suurimaks kõrguseks maapinnast on lubatud kuni 11meetrit. Muus osas jäävad 
projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul. 
 
10. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse 
jätmiseks 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:0979, 
pindala 7584 m2) maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Harutee mets P3; 
2. sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1043, 
pindala 2312 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Videviku kergliiklustee L3; 
2. sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1459, 
pindala 2990 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Videviku kergliiklustee L2; 
2. sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 



Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1101, 
pindala 4114 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Paide mnt 2b // Paide maantee T5; 
2. sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1290, 
pindala 298986 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Jaama mets; 
2. sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus nõustus kõigi viie maaüksuste riigi omandisse jätmisega. 
 
11. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuste eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetust järgmiselt: 

Jrk. 

nr 
Toetuse saaja Projekt Lepingu periood  Aasta 

Toetuse 

suurus  

(eurodes) 

1.1. JK Vaprus MTÜ Pärnu Summer Cup 

korralduskulude 

katteks 

Lepingu periood 3 

aastat 

2022 6 000,00 

  2023 6 000,00 

  2024 6 000,00 

1.2. Neighbar MTÜ Tänavaspordi ürituse 

korralduskulude 

katteks  

Lepingu periood 2 

aastat 

2022 1 500,00 

  2023 1 500,00 

1.3. Orienteerumisklubi 

West MTÜ 

RMK Pärnumaa 

orienteerumis-

neljapäevakute 

korralduskulude 

katteks 

Lepingu periood 4 

aastat 

2022 2 000,00 

  2023 2 000,00 

  2024 2 000,00 

  2025 2 000,00 

1.4. Pärnumaa Spordiliit 

MTÜ 

Pärnumaa 

Rattaorienteerumise 

korralduskulude 

katteks  

Lepingu periood 4 

aastat 

2022 800,00 

  2023 900,00 

  2024 900,00 

  2025 900,00 

 
 
 


