
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 15. juuli 2020 istungist 
  
1. Aukirja andmine  
Linnavavalitsus otsustas anda Joosep Tammole (Tammo) linnavalitsuse aukirja pühendunud, kauaaegse 
ja tulemusliku töö eest Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. 
  
2. Loomestipendiumite eraldamine  
Linnavalitsus otsustas eraldada 2020. aastal loomestipendiumid järgmiselt: 

Jrk. nr. Stipendiumi saaja Eesmärk 

  
Stipendiumi 

suurus 
(eurodes) 

1.1. Al Paldrok Skulptuuri- ja graafiliste teoste sarja 
„Apokalüptilised maastikud“ loomine 

5500,00 

1.2. Ulla Helin Mengel Uute lastetantsude koreograafia loomine ja 
tantsudest õppematerjalide salvestamine. 

2500,00 
  

1.3. Jaak Känd Luuletuste kirjutamine ja originaalluulekogu 
koostamine 

3000,00 

1.4. Margrit Kits Laulude loomine uue lauliku jaoks 1000,00 

1.5. Galina Arum Raamatu „Siberisse läbi pisarate, naeru, 
armastuse“ kirjutamine ja väljaandmine 

990,00 

       KOKKU 12 990,00 

  
3. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine  
Linnavalitsus otsustas eraldada osaühingule Horizontal Entertainment OÜ kultuuriklubi Tempel suvelava 
korralduskulude katteks 1250 eurot. 
  
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks    
Linnavalitsus andis nõusoleku 30. juulist 2. augustini toimuva „Audru Osavalla Päevad 2020“ (korraldaja 
Audru Kultuuri- ja Spordikeskus) korraldamiseks 1. augustil kella 11.00st kuni 2. augustil kella 03.00ni. 
  
5. Linnavara võõrandamine   
Linnavalitsus otsustas elektroonilisel või kirjalikul enampakkumisel võõrandada järgmised kinnisasjad: 
1.korteriomand asukohaga Papiniidu tn 27, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 1186105), mis 
moodustab 309/45415 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62513:174:8440 (katastriüksuse 
sihtotstarve - elamumaa, pindala - 5180 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi 
korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 40 üldpinnaga 30,9 m2: 
- enampakkumise alghind 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot, 
- tagatisraha 3 200 (kolm tuhat kakssada) eurot; 
2. korteriomand asukohaga Vee tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 1614205), mis moodustab 
328/34310 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62510:127:3880 (katastriüksuse sihtotstarve - 
elamumaa 60%, ärimaa 40%, pindala - 2073 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole 
ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 32,8 m2: 
- enampakkumise alghind 42 000 (nelikümmend kaks tuhat) eurot; 
- tagatisraha 4 200 (neli tuhat kakssada) eurot; 
3. korteriomand asukohaga Pärna tn 10, Lavassaare alev, Pärnu linn (registriosa nr 1612306), mis 
moodustab 672/22905 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 39501:001:0097 (katastriüksuse 
sihtotstarve – elamumaa, pindala – 6177 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi 
korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2 üldpinnaga 67,2 m2: 
- enampakkumise alghind 12 000 (kaksteist tuhat) eurot, 



- tagatisraha 1 200 (üks tuhat kakssada) eurot; 
4. kinnistu aadressil Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnu linn (registriosa nr 4447606, katastritunnus 
5901:001:0400, üldpind 18 655 m2 , ühiskondlike ehitiste maa) 
- enampakkumise alghind 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) eurot, 
- tagatisraha 3 500 (kolm tuhat viissada) eurot; 
5. korteriomand asukohaga Rüütli tn 23, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 2741505, katastritunnus 
62510:114:0007, katastriüksuse pindala 1855m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), mis 
moodustab 9444/17758 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole 
ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 1 (kontorihoone asukohaga Rüütli 
23), üldpinnaga 944,4m2.  
- enampakkumise alghind 392 000 (kolmsada üheksakümmend kaks tuhat) eurot; 
- tagatisraha 39 200 (kolmkümmend üheksa tuhat kakssada) eurot; 
6. korteriomand asukohaga Rüütli tn 25, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 2741905, katastritunnus 
62510:114:0007, katastriüksuse pindala 1855m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa), mis koosneb 
1865/17758 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi 
korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 5 (kontorihoone asukohaga Rüütli 25), 
üldpinnaga 185,5m2.  
- enampakkumise alghind 70 800 (seitsekümmend tuhat kaheksasada) eurot, 
- tagatisraha 7 000 (seitse tuhat) eurot; 
7. korteriomand asukohaga Rüütli tn 23/1, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 2741705, katastritunnus 
62510:114:0007, katastriüksuse pindala 1855m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa), mis 
moodustab 921/17758 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole 
ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 3 (garaaž-ladu), üldpinnaga 92,1m2. 
- enampakkumise alghind 29 000 (kakskümmend üheksa tuhat) eurot, 
- tagatisraha 2900 (kaks tuhat üheksasada) eurot. 
  
6. Eluruumi üürile andmine  
Linnavalitsus otsustas anda üheks aastaks tasu eest üürile Paikuse alevis Tiigi tn 2 asuva korteri number 
10, mille üldpind on 25,6 m2. 
  
7. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide 
rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine   
Arvestades toetuse saaja ja tööde teostaja avaldust otsustas linnavalitsus muuta oma 5. augusti 2019 
korraldust nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste 
vastuvõtmine“ ja tunnistas kehtetuks korralduse punkti 1.53, millega rahuldati taotlus toetada 
Seljametsa külas asuva Alttoa talu kanalisatsiooni rajamist kuni 5270 euroga. Vabanenud 
toetusvahendid otsustati eraldada pingereas järgmisele positiivse hindamistulemuse saanud projektile, 
mille toetamiseks taotlusvoorust vahendeid ei jätkunud. Kuna neli pingereas järgmist isikut loobusid 
vabanenud toetusvahenditest, otsustati rahuldada Rein Viedehofi taotlus Tamme talu sissesõidutee 
rekonstrueerimise toetamiseks. Toetuse maksimaalseks suuruseks on 5145,60 eurot, millest riigipoolne 
toetus moodustab 2440,86 eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 2704,74 eurot. Taotleja oma- 
ja kaasfinantseeringu minimaalseks määraks on 2534,40 eurot.  
  
8. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine  
Linnavalitsus rahuldas 2020. aasta hajaasustuse programmi raames esitatud taotlused alljärgnevalt: 
1. Rahuldada 2020. aasta hajaasustuse programmi raames esitatud taotlused alljärgnevalt: 

nr Toetuse 
saaja 

Projekti nimetus Toetuse 
maksi-
maalne 
suurus 

Riigi 
toetus 

Kohaliku 
omavalit-
suse toetus 

Oma- ja 
kaasfinant-
seeringu 
minimaalne 
määr 



1.1 Taimi Silla Lintsi talu kinnistu 
teeolude parandamine 

2 005,98 909,11 1 096,87 988,02 

1.2 Ants Rubin Tuuraste k, Metsaäärse 
talu, sissesõidutee 
korrastamine 

4 779,38 2 166,88 2 612,50 2 354,02 

1.3 Taivo 
Ristsalu 

Põllu juurdepääsutee 1439,16 652,23 786,93 708,84 

1.4 Meelis Pitk Saulepa k, Pitka t, 
veesüsteemi 
korrastamine 

2 005,98 909,11 1 096,87 988,02 

1.5 Õnneli 
Lõhmus 

Vaskrääma küla, Luha talu 
veepuhastussüsteemi 
rekonstrueerimine 

2005,98 909,11 1 096,87 988,02 

1.6 Eerika 
Heindla 

Heinla joogivee 
puhastusseadmed 

4140,60 1 876,52 2 264,08 2039,40 

1.7 Katrin 
Martson 

Sooselja joogivee 
pumpamis- ja 
puhastusseadmed 

1949,70 883,60 1 066,10 960,30 

1.8 Toivo Tinast Aadu veepuhastusseade 1068,00 484,02 583,98 527,00 

  
2. Rahuldada tingimusel, et taotleja kohustub hiljemalt nelja kuu jooksul otsuse langetamisest arvates 
esitama Pärnu linnavalitsusele ehitusteatise, ehitusloa või keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 
43 § 3 kohase kooskõlastuse: 

nr Toetuse 
saaja 

Projekti nimetus Toetuse 
maksi-
maalne 
suurus 

Riigi 
toetus 

Kohaliku 
omavalit-
suse toetus 

Oma- ja 
kaasfinant-
seeringu 
minimaalne 
määr 

2.1.1 Aimar Nahku Jõõpre k, Murru t, 
kanalisatsioon 

3 971,76 1 800,00 2 171,76 1 956,24 

2.1.2 Taivo Parts Silla küla, Hundiaugu 
puurkaevu ja 
veesüsteemide ehitus 

4422,00 2 004,05 2 417,95 2178,00 

2.1.3 Aivar Liiv Kärbu k. Lindamäe t. 
kanalisatsioonisüsteemi 
rajamine 

2 552,70 1 156,88 1 395,82 1 257,30 

2.1.4 Aare Naisson Soomra k, Kooli t, eramu 
reovee kogumise ja 
puhastusseadmete ehitus 

2 258,90 1 023,73 1 235,17 1 123,10 

2.1.5 Vladimir 
Malinovski 

Marksa k, Järve talu 
omapuhasti rajamine 

2 078,00 941,75 1 136,25 1 162,00 

2.1.6 Irje 
Tammeleht 

Laaneparda 
kanalisatsioonisüsteemi 
ehitamine 

1996,60 904,86 1 091,74 983,40 

2.1.7 Külly Selberg Nurme 
kanalisatsioonisüsteemi 
ehitus 

1716,54 777,94 938,60 845,46 



2.1.8 Uve Järv Jõõpre k. Vikiueda t. 
puurkaevu ehitus ja 
rauafilter 

3 823,02 1 732,59 2 090,43 1 882,98 

2.1.9 Aare Naisson Soomra k, Kooli t, eramu 
puurkaev ja 
joogiveesüsteemid 

4 241,10 1 922,07 2 319,03 2 088,90 

2.1.10 Reimo Saal Eassalu k. Kooli t. 
puurkaevu rajamine 

4 120,50 1 867,41 2 253,09 2 029,50 

2.1.11 Marek 
Sooman 

Kihlepa k, Saare tee 4 
kanalisatsioon 

2 858,22 1 295,35 1 562,87 1 407,78 

2.1.12 Jaanus Lasn Oara k, Põlde t, 
veevarustussüsteem 

3 159,72 1 431,99 1 727,73 1 556,28 

2.1.13 Vladimir 
Malinovski 

Marksa k, Järve talu 
veevärgi ehitus 

4 422,00 2 004,05 2 417,95 2 178,00 

2.1.14 Marko Rand Savitoa joogivee 
pumpamis- ja 
puhastusseadmed 

1732,73 785,27 947,46 853,43 

2.1.15 Keito Killing Lindi k, Kalda t, 
puurkaevu rajamine 

2 432,10 1 102,23 1 329,87 1 197,90 

2.1.16 Raivo 
Laurimäe 

Kõima k, Jahilossi t, 
septiku paigaldus 

1 833,12 830,77 1 002,35 902,88 

2.1.17 Venno Press Lepiku puurkaevu 
rajamine 

4904,40 2 226,67 2 677,73 2415,60 

2.1.18 Leili Altküla Ridalepa k, Teenurga t, 
veesüsteemi rajamine 

2 981,50 1 351,22 1 630,28 1 468,50 

2.1.19 Leili Altküla Ridalepa k, Teenurga t, 
omapuhasti rajamine 

2 606,30 1 181,18 1 425,12 1 283,70 

2.1.20 Rein Ruul Kotka t, Marksa k, 
veesüsteemi rajamine 

980,88 444,53 536,35 483,12 

2.1.21 Inge 
Tõnisson 

Oara k, Lauri t, 
veevarustussüsteem 

3 597,90 1 630,57 1 967,33 1 772,10 

2.1.22 Kalev Põld Liu k, Põllu t, omapuhasti 
rajamine 

2 130,60 965,59 1 165,01 1 049,40 

2.1.23 Luule 
Aomere 

Kihlepa k, Sepa t, 
omapuhasti rajamine 

2 014,02 912,75 1 101,27 991,98 

2.1.24 Merike 
Varendi 

Marksa küla, Artsi talu, 
kanalisatsioonisüsteemi 
rajamine 

2 037,80 923,53 1 114,27 1 364,20 

2.1.25 Felik Järvet Kärbu küla, Tatra talu, 
omapuhasti rajamine 

2 202,96 998,38 1 204,58 1 085,04 

2.1.26 Felik Järvet Kärbu küla, Tatra talu 
veesüsteemi rajamine 

2 395,92 1 085,83 1 310,09 1 180,08 

2.1.27 Kairi Veber Lemmetsa küla, 
Koolmeistri t, 
kanalisatsioonisüsteem 

2 066,28 936,44 1 129,84 1 017,72 

2.1.28 Heli Poolak Jõõpre k, Vana-
Poolaka  omapuhasti 
rajamine 

2 331,60 1 056,68 1 274,92 1 148,40 



2.1.29 Toivo Tinast Aadu 
kanalisatsioonisüsteemi 
ehitamine 

1599,96 725,10 874,86 788,04 

2.1.30 Einar Kaelep Maantee veetrassi 
ehitamine 

804,00 364,37 439,63 396,00 

2.1.31 Jaak Jalakas Kõima küla Vanatoa t. 
joogivee tagamine 

4 663,20 2 113,36 2 549,84 2 296,80 

2.1.32 Reet Liivjõe Kõima k. Aarni t. veevärgi 
rajamine 

3 798,90 1 721,66 2 077,24 1 871,10 

2.1.33 Arvo Väiko Kärbu k, Kasetuka t, 
veeseadmete 
renoveerimine, 

3 899,40 1 767,21 2 132,19 1 920,60 

2.1.34 Haimar 
Lobjakas 

Kihlepa k, Haide t, 
veevarustuse rajamine 

3 256,20 1 475,71 1 780,49 1 603,80 

2.1.35 Jaan Lill Lemmetsa k, Jaani t, 
veesüsteemi rajamine 

3 589,86 1 626,92 1 962,94 1 768,14 

2.1.36 Luule 
Aomere 

Kihlepa k, Sepa t, 
veesüsteemi rajamine 

3 577,80 1 621,46 1 956,34 1 762,20 

2.1.37 Merike 
Varendi 

Marksa k, Artsi t, 
veesüsteemi rajamine 

4 462,20 2 022,27 2 439,93 2 197,80 

2.1.38 Heli Poolak Jõõpre k, Vana-Poolaka t, 
veevarustuse rajamine 

3 939,60 1 785,43 2 154,17 1 940,40 

2.1.39 Jaanus 
Heinsoo 

Roni puurkaevu rajamine 3899,40 1 767,21 2 132,19 1920,60 

2.1.40 Age Pihlak Maantee puurkaevu 
rajamine 

4401,90 1 994,94 2 406,96 2168,10 

2.1.41 Imbi Teiter Vanatoa puurkaev 4341,60 1 967,61 2 373,99 2138,40 

  
Rahuldada tingimusel, et taotleja kohustub hiljemalt nelja kuu jooksul otsuse langetamisest arvates 
esitama Pärnu linnavalitsusele ehitusteatise, ehitusloa või keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 
43 § 3 kohase kooskõlastuse ja notariaalse kokkuleppe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt 
kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või 
autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutamist: 

Nr Toetuse 
saaja 

Projekti nimetus Toetuse 
maksi-
maalne 
suurus 

Riigi 
toetus 

Kohaliku 
omavalit-
suse toetus 

Oma- ja 
kaasfinant-
seeringu 
minimaalne 
määr 

2.2.1 Kristo Tamm Kalda ja Nopli puurkaev 5386,80 2 441,30 2 945,50 2653,20 

  
2. Rahuldada tingimusel, et taotleja kohustub hiljemalt nelja kuu jooksul otsuse langetamisest arvates 
esitama Pärnu Linnavalitsusele ehitusteatise, ehitusloa või keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 
43 § 3 kohase kooskõlastuse ja kaastaotlejatega sõlmitud notariaalse tähtajatu veekasutuskorra:  

Nr Toetuse 
saaja 

Projekti nimetus Toetuse 
maksi-
maalne 
suurus 

Riigi 
toetus 

Kohaliku 
omavalit-
suse toetus 

Oma- ja 
kaasfinant-
seeringu 
minimaalne 
määr 



2.3.1 Silvi 
Männiksaar 

Malda k, Käbike kinnistu 
veevarustuse rajamine 

4 184,82 1 896,56 2 288,26 2 061,18 

  
9. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja ühendusteed   
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 29.04.2020 otsusega nr 3-5.4/221 anti ehitusluba nr 
2012271/12570 Audru ringraja täiendavate ühendusteede rajamiseks. 31.05.2020 esitati vaie ja 
10.06.2020 esitati täiendatud vaie ehitusloa tühistamiseks. Pärnu linnavalitsuse 15.06.2020 
korraldusega nr 386 pikendati vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra. 
  
Vaide esitaja seisukohad 
Vaide esitaja leiab, et ehitusloa andmine ei ole õiguspärane, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on 
möödas üle viie aasta, mistõttu tulnuks anda detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused. 
Detailplaneeringu kehtestamise ajast on kasvanud ringraja intensiivsus, müratõkete projektis on jäänud 
täitmata Akukon Eesti OÜ 06.09.2019 valminud uuringu soovitused. Antud ehitusprojektis ja müratõkete 
modelleerimisel ei ole arvestatud uute rajalõikudega, kus pidurdades ja kiirendades tekitatakse 
suuremat ja intensiivsemat müra. Täiendavate projekteerimistingimuste kaudu oleks saanud 
detailplaneeringut täpsustada. 
 
Samuti on vaide esitaja seisukohal, et teda Nurme tee 25 asuva Papsaare kinnistu omanikuna kaasamata 
lubati ringrajale rajada ehitis, mille mõjutused riivavad läheduses elavate isikute õigusi, ehitise tõttu 
tõuseb märgatavalt ringraja kasutus ja seega ka mürareostus. 
  
Vaide läbivaatamine 
Vaides esitatud asjaolude täpsustamiseks edastas Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond vaide 
esitajale kutse 30.06.2020 toimuvale vaide arutelule. 30.06.2020 toimus vaide arutelu. Vaide esitaja jäi 
oma seisukohtade juurde. 
  
Linnavalitsuse seisukohad 
Ehitusseadustiku (EhS) § 14 lg 1 p 3 kohaselt tuleb ehitusprojekti koostamisel arvesse võtta planeeringut 
või projekteerimistingimusi nende olemasolu või olemasolu kohustuse korral. 
 
EhS § 27 lg 1 p 1 ja 2 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul 
anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks 
projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või 
detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud 
planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia. 
EhS § 27 lg 4 kohaselt saab projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel juhul kasutamise 
otstarvet, hoonestusala tingimusi, kõrguse ja vajadusel korral sügavuse muutmist, arhitektuurilisi, 
ehituslikke või kujunduslikke tingimusi jne. 
  
Audru ringraja kinnistu detailplaneering on kehtestatud Audru vallavolikogu 12.03.2009 otsusega nr 20 
„Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Audru Ringraja kinnistul“. Planeering on kehtiv, seda ei 
ole muudetud ega kehtetuks tunnistatud. 
 
Kehtiv detailplaneering, kus muu hulgas on antud soovitused ja nõuded mürataseme piiramiseks ning 
väikeste vaheteede ehitamiseks, oli aluseks Audru ringraja täiendavate ühendusteede ehitusprojekti 
koostamiseks. Kehtivas detailplaneeringus on lubatud väikeste vaheteede ehitamine, mis võimaldab 
ringrada kasutada väiksemate osade kaupa. 
 
Ainuüksi asjaolu, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, ei ole käesoleval juhul 
mõjuv põhjus projekteerimistingimuste andmiseks. Samuti ei ole muutunud planeeringuala. 



Detailplaneeringut on asutud ellu viima ning linnavalitsuse hinnangul ei ole planeeringu kehtestamise 
järel ilmnenud selliseid asjaolusid, mille tõttu ei oleks võimalik planeeringut täielikult ellu viia. 
Lähtuvalt eeltoodust puudub Audru ringraja siseste ühendusteede rajamisel põhjendatud vajadus 
projekteerimistingimuste väljastamiseks. 
 
Ehitusloa taotluse menetlusse ei kaasatud Audru ringrada kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade 
omanikke, kuna olemasoleva ringraja vahele täiendavate ühendusteede rajamisega ei suurene raja 
kasutatavus ega müratase ning ehitusloa taotluse menetluse käigus ei tuvastatud asjaolusid, millised 
võiksid oluliselt riivata naaberkinnistute omanike subjektiivseid õigusi. 
 
Linnavalitsus saab ehitusloa menetluses lähtuda üksnes esitatud nõuetekohastest dokumentidest, 
sealhulgas projektist ja selle seletuskirjast. Ehitusloa saanud ehitusprojekti seletuskirja kohaselt on 
rajatavaid ühendustee lõike võimalik kasutada olemasoleva ringraja kasutamisel, luues ringrajal 
sõitmiseks täiendavaid rajakonfiguratsioonide kasutamise võimalusi ja/või kasutada neid lõike ringrajal 
toimuvate ürituste korral evakuatsiooni- või teenindusteedena. Kavandatud ühendusteed ei asu otseselt 
ühegi müratundliku ala lähistel. 
 
Linnavalitsuse planeerimisosakond tellis konsultatsiooniettevõttelt Hendrikson ja Ko Audru ringraja 
mürahinnangu, töö nr 20003640. Hendrikson ja Ko 03.07.2020 täiendava ekspertarvamuse kohaselt ei 
oma Autem Stuudio tööga nr 223 projekteeritud täiendavad ringraja sisesed ühendusteed 
märkimisväärset mõju ringraja tegevusega kaasnevale pikaajalisele müraolukorrale ning ei muuda Audru 
ringraja mürahinnangu põhijäreldusi. 
 
Audru ringaja kinnistule rajatud müratõkete projektile vastavuse tuvastamise osas on menetlus pooleli 
ning enne menetluse lõppemist ja täiendavate mürauuringute teostamist on ennatlik teha järeldusi 
müratõkete puudulikkuse osas. 
 
Eeltoodust tulenevalt on Pärnu linnavalitsus seisukohal, et linnavalitsuse planeerimisosakonna 
29.04.2020 otsusega nr 3-5.4/221 „Ehitusloa andmine Papsaare küla, Audru ringrada“ antud ehitusluba 
on õiguspärane ja puudub alus selle kehtetuks tunnistamiseks. Linnavalitsus otsustas jätta vaide 
ehitusloa nr 2112271/12570 tühistamise nõudes rahuldamata. 
  
10. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja müratõkked   
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 23.04.2020 otsusega nr 3-5.4/210 kanti ehitisregistrisse 
haldusaktina ehitusteatis nr 2012994/00726 Pärnu linn, Papsaare küla, Nurme tee 43 // 37a //Audru 
ringrada // Nurme tee L2 // Nurme tee L3 Audru ringrada müratõkkerajatiste rajamiseks. 23.05.2020 
esitati vaie ja 04.06.2020 esitati täiendatud vaie ehitusteatise registrisse kandmise tühistamiseks. 
15.06.2020 korraldusega nr 385 pikendati vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra. 
 
Vaide esitaja seisukohad 
Vaide esitaja leiab, et linnavalitsus pidi antud juhul läbi viima ehitusloa menetluse, sh välja andma 
projekteerimistingimused, ning selle tegemata jätmine riivab tema ja naabruses elavate isikute õigusi. 
Ehitusteatise teavitatuks lugemine ei ole õiguspärane, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on 
möödas üle viie aasta, detailplaneering on müratõkete osas mitmeti mõistetav, tänu puudulikule 
menetluskorrale ehitusteatise juures on arvestamata Akukon Eesti OÜ 06.09.2019 valminud uuringu 
soovitused, linnavalitsus pidi tegutsema ehitusseadustiku § 38 lg 3 kohaselt, müratõkete 
projekteerimistingimuste kaudu oleks saanud detailplaneeringut täpsustada. 
  
Samuti on vaide esitaja seisukohal, et naabreid kaasamata lubati ringrajale rajada ehitis, mille 
mõjutused riivavad läheduses elavate isikute õigusi, ehitise tõttu tõuseb märgatavalt ringraja kasutus ja 
seega ka mürareostus. 



 
Vaide läbivaatamine 
Vaides esitatud asjaolude täpsustamiseks edastas linnavalitsuse planeerimisosakond vaide esitajale 
kutse 30.06.2020 toimuvale vaide arutelule viitega, et arutelule ilmumata jätmisel lahendab 
linnavalitsus vaide selle esitaja kohalolekuta. Vaide esitaja vaide arutelule ei ilmunud, mistõttu lahendab 
linnavalitsus vaide, tuginedes vaides esitatud seisukohtadele. 
  
Linnavalitsuse seisukohad 
Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ lisa 
kohaselt tähistatakse rajatavad müratõkked kasutamise otstarbe nimetusega erirajatis koodiga 24212 
piirdeaiad ja väravad. Ehitusseadustiku (EhS) lisa 1 kohaselt on piirdeaia või värava, mille ehitamisega 
kaasnevad kaevetööd, rajamiseks nõutav ehitusteatis ja ehitusprojekt. 
 
Ehitusteatis Audru ringraja müratõkete rajamiseks esitati menetlemiseks ehitisregistri kaudu 
30.12.2019. Ehitusteatisega kavandatud ehitustegevus tuli kooskõlastada pädevate asutustega 
(Maanteeamet, Terviseameti Lääne regionaalosakond), kaasata isikuid, kelle õigusi või huve võib ehitis 
puudutada. Ehitusteatise menetlusse kaasati kogukonda esindav MTÜ Müravaba ja puhta Pärnu eest, 
mille juhatuse liikmeks on ka vaide esitaja. 
 
Kuna esinesid EhS § 36 lg 5 sätestatud alused, siis lähtuti ehitusteatise menetlemisel EhS § 36 lg 6 
kohaselt ehitusloa menetluse alustest. Kontrolli tulemusel esitati nõuded haldusaktina – Pärnu 
Linnavalitsus planeerimisosakonna 23.04.2020 otsus nr 3-5.4/210. 
 
EhS § 14 lg 1 p 3 kohaselt tuleb ehitusprojekti koostamisel arvesse võtta planeeringut või 
projekteerimistingimusi nende olemasolu või olemasolu kohustuse korral. Audru ringrajal kehtib aastast 
2009 Audru vald, Papsaare küla, Audru ringraja kinnistu detailplaneering. Kehtiv detailplaneering, kus 
muu hulgas on antud soovitused ja nõuded mürataseme piiramiseks, oli aluseks Audru ringraja 
müratõkete ehitusprojekti koostamiseks. 
 
EhS § 27 lg 1 loetleb juhud projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolu korral. EhS 
§ 27 lg 4 kohaselt saab projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel juhul kasutamise otstarvet, 
hoonestusala tingimusi, kõrguse ja vajadusel korral sügavuse muutmist, arhitektuurilisi, ehituslikke või 
kujunduslikke tingimusi jne. 
 
Kehtivas detailplaneeringus on antud soovitused ja nõuded mürataseme piiramiseks. Detailplaneeringu 
seletuskirja p 3.1 kohaselt on Akukon OY välja pakkunud, et Nurme-Vana-Pärnu maantee äärse 
olemasoleva valli peale tuleks rajada täiendav 3 m kõrgune mürabarjäär ning juhul, kui mürabarjäär 
rajatakse seal kinnistu serva, peaks selle kõrgus olema minimaalselt 5,5m. Detailplaneeringu kohaselt 
tuleb müra levikut ringrajalt selle lähialadele tõkestada mitmete omavahel kombineeritud meetmetega: 
müravallid, müratõkkeaiad ja kõrghaljastusribad. Kõik ringrada ümbritsevad müratõkked tuleb omavahel 
ühendada selliselt, et oleks tagatud müratõkete katkematus. Lähtuvalt eeltoodust ei esinenud 
põhjendust müratõkete rajamise projekteerimistingimuste väljastamiseks, kuna detailplaneeringus on 
kajastatud meetmed müra vähendamiseks. 
 
Esitatud ehitusprojekt ning ehitisregistrisse kantud ehitusteatis annavad lahenduse ja võimaluse hakata 
detailplaneeringuga määratud tingimustel müratõkkerajatisi rajama ning detailplaneeringut realiseerima 
müratõkete osas. 
 
Linnavalitsuse planeerimisosakonna poolt heakskiidu saanud ehitusprojekti, Autem Stuudio OÜ töö nr 
209 „Audru ringraja müratõkkerajatiste eelprojekt“, koostamisel on projekti p 1.1 kohaselt aluseks 



kehtiv detailplaneering, Akukon Eesti OÜ 06.09.2019 töö nr 190734-M01-A ja Akukon Eesti OÜ töö nr 
200120-A koos müra modelleerimisega. 
 
Ehitusprojekti seletuskirja ja jooniste kohaselt moodustavad varem rajatud vallid, hiljutised vallide 
täiendused ning seinte täiendused kokku ühtse mürakaitse terviku ümber ringraja. Projektis toodud 
müratõkked on rajatud selleks, et täita Audru ringraja detailplaneeringus kirjeldatud müratõkete 
rajamise nõudeid ning tagada nimetatud planeeringus toodud müranormide täitmine. 
 
Vaides järeldatakse, et mistahes ilmakaares asuv mürakaitserajatis peaks olema minimaalselt 5,5 m 
kõrge ja selle saavutamiseks tuleb olemasolevate vallide peale rajada täiendav 3 m kõrgune barjäär. 
Detailplaneeringus on välja pakutud, et täiendav 3 m kõrgune mürabarjäär olemasoleva valli peale 
tuleks rajada Nurme-Vana-Pärnu maantee äärde ning juhul, kui mürabarjäär rajatakse seal kinnistu 
serva, peaks selle kõrgus olema minimaalselt 5,5 m. Seega ei laiene detailplaneeringus välja pakutud 
antud nõue mistahes ilmakaarde. Nurme-Vana-Pärnu poolne müratõke koosneb ehitusprojekti kohaselt 
vallist ja valli peal olevast seinast. Ehitusprojekti idapoolse müravalli pikiprofiili kohaselt on 
detailplaneeringuga välja pakutud nõue absoluutkõrgusena täidetud (olemasoleva valli kõrgust on 
võrreldes detailplaneeringu aegse valliga kõrgusega tõstetud ning detailplaneeringukohase 
absoluutkõrguse saavutamiseks on rajatud ja rajatakse täiendav müratõkkesein). 
 
Vaide esitaja leiab, et ehitusprojekti joonise kohaselt ei ole müratõkkerajatis katkematu, see on väga 
mitmes lõigus katkestatud. Ehitusprojekti asendiplaani kohaselt moodustavad rajaga risti olevad 
müratõkkerajatised, mis väljapääsude juures paiknevad üksteise taga, katkematu mürakaitse. 
Vaide esitaja leiab, et ringrajalt mittetakistatud pikaajaline müra toob kaasa tervisekahjusid ning ta ei 
ole kohustatud taluma detailplaneeringuga mittelubatud valduse kaitsega mitteseotud mõjutusi. 
Ehitusprojekti ja Akukon Eesti OÜ poolt koostatud mürakaartide kohaselt tagavad olemasolevad ja 
projektiga täiendavalt ette nähtud mürakaitsemeetmed detailplaneeringuga ette nähtud müratasemete 
normid. Samuti kinnitavad müraspetsialist ja projekti koostaja, et projektlahenduse meetmed on 
piisavad, tagamaks kehtiva detailplaneeringu järgsed normikohased müratasemed. 
 
Tagamaks, et projektis ettenähtud mürakaitsemeetmed on tõhusad, on Audru ringraja 
müratõkkerajatiste ehitisregistrisse kandmise haldusakt antud välja kõrvaltingimusega, et peale 
müratõkete valmimist ühe kuu jooksul tuleb läbi viia mürauuring tavakasutuse ning omavalitsuse loaga 
ürituste ajal. Kui mürauuringu tulemusel selgub, et rajatud müratõkked ei ole piisavalt tõhusad, tuleb 
detailplaneeringus ettenähtud tingimuste saavutamiseks ette võtta täiendavaid samme. 
Ebaselgeks jäävad vaide esitaja etteheited lubada rajada ehitis, mille mõjutused riivavad vaide esitaja 
õigusi. Ehitusteatis on esitatud ringraja müratõkete rajamiseks, kavandatud ehitustööde peamine 
eesmärk on ringrajalt leviva mürareostuse vähendamine. 
 
Eeltoodust tulenevalt on Pärnu linnavalitsus seisukohal, et ehitusteatise kandmine ehitisregistrisse on 
õiguspärane ja puudub alus selle tühistamiseks. Linnavalitsus jättis vaide ehitisteatise ehitisregistrisse 
kandmise tühistamise nõudes rahuldamata. 
  
11. Ehitusloa andmine, Põhara küla, Lätte abihoone püstitamine   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Põhara külas Lätte kinnistule abihoone 
püstitamiseks. 
  
12. Ehitusloa andmine Lemmetsa küla, Veikko-Tooma tee 6 üksikelamu püstitamine   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Lemmetsa külas Veikko-Tooma tee 6 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega 
  



13. Ehitusloa andmine Audru alevik, Muti ringtee 22 üksikelamu püstitamine  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Audru alevikus Muti ringtee 22 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
  
14. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Kastani põik 27 üksikelamu   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Kastani põik 27 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reo- ja 
sademeveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
  
15. Ehitusloa andmine, Marksa küla, Madisemere tee 7 üksikelamu püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Marksa külas Madisemere tee 7 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
  
16. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Lubja tn 41 garaaži püstitamine  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistule 
garaaži püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
  
17. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Lõvisüda tee 15 üksikelamu püstitamine  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Papsaare külas Lõvisüda tee 15 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. Ühtlasi tunnistati kehtetuks linnavalitsuse 
05.11.2018 korraldusega nr 894 on antud ehitusluba nr 1812271/28217. 
  
18. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Rehepapi tn 6 tootmishoone püstitamine  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Rehepapi tn 6 ja Rehepapi 
tn 8 kinnistutele tootmishoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
  
19. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Väike-Toome tn 1 üksikelamu püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Väike-Toome tn 1 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega, täites enne 
ehitustööde algust muinsuskaitseameti kooskõlastustingimusi.   
  
20. Kohanimede määramine, Karukella tee ja Kurekella tee  
Linnavalitsus määras Papsaare külas asuvate liikluspindade nimeks Karukella tee ja Kurekella tee. 
  
21. Pärnu linnas Tammiste tee 11 hoone koha-aadressi määramine   
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Tammiste tee 11 asuvale maaüksusele projekteeritud 20-kohalise 
hooldekodu hoone koha-aadressi järgmiselt: 20-kohaline hooldekodu (ehitisregistrikood 121342697) 
unikaalaadress Pärnu linn, Pärnu linn, Tammiste tee 11/1. 
  
22. Jõõpre külas Sireli koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus muutis Jõõpre külas asuva Sireli katastriüksuse koha-aadressi ja määras uueks koha-
aadressiks Pärnu linn, Jõõpre küla, Saareallika. 
 
 
  



23. Papsaare küla, Talli koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Papsaare külas asuva Talli katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Krunt 1 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 1; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
2. Krunt 2 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 3; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
3. Krunt 3 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 5; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
4. Krunt 4 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 7; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
5. Krunt 5 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 9; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
6. Krunt 6 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 11; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
7. Krunt 7 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 13; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
8. Krunt 8 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 15; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
9. Krunt 9 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 17; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
10. Krunt 10 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 2; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
11. Krunt 11 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 4; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
12. Krunt 12 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 6; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
13. Krunt 13 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 2; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
14. Krunt 14 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 8; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
15. Krunt 15 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 10; 
sihtotstarve: üldkasutatav maa – 100%. 
16. Krunt 16 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 12; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
17. Krunt 17 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 1; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
18. Krunt 18 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 14; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
19. Krunt 19 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 3; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
20. Krunt 20 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 4; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
21. Krunt 21 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 6; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
22. Krunt 22 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 8; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
23. Krunt 23 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla  Kurekella tee 10; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
24. Krunt 24 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 12; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 



25. Krunt 25 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 14; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
26. Krunt 26 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Valgeranna kergliiklustee L3; 
sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
27. Krunt 27 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Valgeranna kergliiklustee L4; 
sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
28. Krunt 28 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee; 
sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
29. Krunt 29 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Karukella tee 8a; 
sihtotstarve: tootmismaa – 100%. 
30. Krunt 30 – koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Kurekella tee 2a; 
sihtotstarve: tootmismaa – 100%.  
  
24. Aruvälja küla, Kaerapõllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine   
Linnavalitsus nõustus Aruvälja külas asuva Kaerapõllu katastriüksuse jagamisega kuueks katastriüksuseks 
ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Aruvälja küla, Rahe; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Aruvälja küla, Mari; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Aruvälja küla, Vesse; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
4. koha-aadress: Pärnu linn, Aruvälja küla, Kahru; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
5. koha-aadress: Pärnu linn, Aruvälja küla, Pääru; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
6. koha-aadress: Pärnu linn, Aruvälja küla, Hapri; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel 
seatava servituudiga. 
  
25. Audru alevik Aroonia tn 40, teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks   
Linnavalitsus määras Audru alevikus asuva Aroonia tn 40 maaüksuse ehitiste teenindamiseks vajaliku 
maa suuruseks 977 m² ja nõustus, et ostueesõigusega maa erastaja erastab ostueesõiguse alusel 
järgmise maatüki: 
- koha-aadress: Aroonia tn 40, Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- sihtotstarve: elamumaa – 100%; 
- pindala: 977 m²; 
- 1993. a maa maksustamishind: 870 eurot. 
Vastavalt 02.06.2020 koostatud ostueesõigusega erastatava maa maksustamishinna määramise aktile 
on erastatava Aroonia tn 40 katastriüksuse maa maksumus 870 eurot. Erastataval maaüksusel on 
kehtestatud järgmised kitsendused: alla 1 kV elektriõhuliin. 
  
26. Kihlepa küla, Tiidu-Aadu hoonestusõiguse seadmise menetluse eeltoimingute lõpetamine   
Linnavalitsus otsustas lõpetada Kihlepa külas asuva Tiidu-Aadu katastriüksuse hoonestusõiguse 
seadmise eeltoimingud. Hoonestusõiguse seadmise menetlust läbi ei viida, kuna ehitised ei vasta 
maareformi seaduse § 6 lg 3 ja 3¹ ehitisele sätestatud nõuetele. 
 
 
  



27. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine 
Linnavalitsus andis 5.-9. augustini Pärnu linna bussiliinidel tasuta sõiduõiguse Pärnu Summer Cup’il 
osalevatele mängijatele ja treeneritele. Kuupäeva all mõistetakse transpordipäeva, mis algab kell 4.00 
hommikul ja lõpeb järgmisel kuupäeval kell 3.59 hommikul. Tasuta sõiduõigust tõendatakse turniiril 
osalevale mängijale ja treenerile väljastatud äratuntava Pärnu Summer Cup käepaelaga. 
  
 


