
Pärnu Linnavalitsuse 27.03.2017 istungi ülevaade  
 
1. Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse 
komisjonidesse 
Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna volikogud kinnitasid 15.12.2016 ühinemislepingu, mille 
tulemusena ühinevad Pärnu linn, Audru ja Paikuse vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks – 
Pärnu linnaks. Lepinguosaliste ühinemine jõustub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude 
valimistulemuste väljakuulutamise päeval.  
 
Tagamaks uue omavalitsusüksuse sujuv toimimine on vajalik lepinguosaliste koostöös teha selleks 
ettevalmistusi. Ühinemislepingu punkti 5.1 kohaselt lähtub uue omavalitsusüksuse volikogu 
õigusaktide kehtestamisel lepinguosaliste ettevalmistusperioodil moodustatud vastava(te) 
komisjoni(de) poolt väljatöötatust. Ühinevate kohalike omavalitsuste poolt on kokku lepitud, et 
ühinemise ettevalmistamisega tegelevad poolte esindajatest moodustatavad juhtkomisjon ja 
valdkondlikud alakomisjonid.  
 
Pärnu Linnavalitsuse esindajateks Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist 
ettevalmistavatesse komisjonidesse nimetati järgmiselt: 
- juhtkomisjon- linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk; 
- valla- ja linnasekretäride komisjon-  linnasekretär Tiina Roht, kantselei õigusnõunik Kristi Matiisen 
ja kantselei volikogu nõunik Triin Tõnts; 
- sotsiaalkomisjon - abilinnapea Jane Mets ja sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver; 
- finantskomisjon - abilinnapea Meelis Kukk, finantsjuhtimisteenistuse juhataja Eve Vihmaru, 
raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland, 
- planeeringukomisjon - abilinnapea Rainer Aavik, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel ja 
volikogu liige Enn Raadik; 
- transpordikomisjon- linnapea Romek Kosenkranius ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus 
juhataja Andrus Kärpuk;  
- haridus-, kultuuri ja vaba aja komisjon- abilinnapea Jane Mets, haridus- ja kultuuriosakonna 
juhataja Andrus Haugas; 
- majanduskomisjon - abilinnapea Rainer Aavik, volikogu liige Enn Raadik ja majandusosakonna 
juhtaja Mait Talvoja. 
 
2. Volituste andmine 
Sotsiaalosakonna ametnikke volitati Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega 
täisealise isiku eestkostjana kõiki vajalikke toiminguid erinevates riigiasutustes ning isiku hooldus-, 
ravi- ja sotsiaalteenustega seotud tegevusi ning igapäevase elu korraldamise ja varaliste huvidega 
seotud asjaajamisi.  
 
3. Raha eraldamine reservfondist 
Pärnu Linnavolikogu otsuse alusel ühendatakse Eakate Avahoolduskeskus ja Erivajadustega Inimeste 
Rehabilitatsioonikeskus alates 1. aprillist 2017. Kahe asutuse ühendamisel tekkib Pärnu 
Linnavalitsuse poolt hallatav asutus - Pärnu Sotsiaalkeskus. Pärnu linna 2017.a eelarve koostamisel ei 
olnud asutuste ühendamine veel otsustatud, mistõttu tegutsemiseks vajalikud eelarvevahendid on 



Pärnu Sotsiaalkeskusele võimalik kinnitada esimese lisaeelarvega. Pärnu Sotsiaalkeskuse eelarve 
kujuneb Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse tegevuse 
lõpetamisel selgunud vabade vahendite arvel. Lõpetatavate asutuste eelarve jääk selgub esimese 
lisaeelarve teiseks lugemiseks. Esimese lisaeelarvega taastatakse lõpetatavate asutuste eelarvejäägi 
arvel ka reservfond käesolevas korralduses toodud mahus. Linnavalitsus eraldas Pärnu 
Sotsiaalkeskuse tegevuse alustamiseks kuni esimese lisaeelarve kinnitamiseni personalikuludeks 44 
620 eurot ja majandamiskuludeks 10 440 eurot. 
 
4. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Pärnu Linnavalitsuse 21. jaanuari 2013 korraldusega nr 26 algatati Savi tn 5 // 7 kinnistu 
detailplaneering ülesandega jagada kinnistu ärimaa/tootmismaa sihtotstarbega kruntideks, 
olemasolevate amortiseerunud hoonete likvideerimine, ainulaadse tööstusmiljöö säilitamine ning 
tänapäevastamine. Planeerimise ja ehitusõiguse määramise eesmärk on parandada kompleksi 
miljöölist ja ehitulikku taset, samuti mitmekesistada piirkonna kasutusvõimalusi.  
 
Detailplaneeringu ala suurus on ca 39 624 m2, mis asub Räämal Niidu ettevõtluspiirkonnas Ehitajate 
tee, Savi ja Kirsi tänavate vahelisel maa-alal ning hõlmab hoonestatud  tootmismaa sihtotstarbega 
Savi tn 5 // 7 kinnistut. Planeeritav ala asub 1970.-1980. aastatest pärinevas Pärnu KEK-i (Kolhooside 
Ehituskontor) tööstuskvartalis, millel on säilinud ehitusperioodile omane keskkond, hoonestus ning 
ehitiste arhitektuurne välislahendus. Kvartal kuulub terviklikult kavandatud modernistliku linnaosa 
koosseisu. Pärnu KEKi elamu ja tööstuskompleks sealhulgas Savi tn 5 // 7 hoonestus on võetud 
arvele Kultuurimälestiste Riiklikus Registris. 
 
Savi tn 5 // 7 kinnistu on kavandatud jagada kaheks äri- ja tootmismaa krundiks suurustega 22 268 
m2  ja 17 351 m2 . 
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek perspektiivsetel Savi tn 5 ja Savi tn 7 kinnistutel 
amortiseerunud hooned likvideerida ning osa olemasolevast hoonestusest rekonstrueerida. 
Detailplaneeringuga määratakse mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks 60-80% - toitlustus- ja 
teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone 
maa  ning 20-40% tootmishoone maa, laohoone maa, hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa, 
mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele 60-80% ärimaa  ja 
20-40% tootmismaa. 
 
5. Ehitusloa väljastamine Terase 9 üksikelamu püstitamiseks 
Kinnistu Terase 9 omaniku taotluse alusel otsustas linnavalitsus väljastada ehitusloa kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni 
ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Kinnistute Betooni tn 2 ja Savi tn 14b omaniku esindaja avalduse alusel otsustas linnavalitsus 
määrata kinnistute liitmisel tekkivale uuele katastriüksusele koha-aadress Betooni 2. Kinnistu 
sihtotstarve on 90% tootmismaa ning 10% ärimaa.  
 



7. Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine 
Kinnistu omaniku taotluse alusel otsustati algatada Karikakra tn 26 detailplaneering. Kinnistu 
sihtotstarve on väikeelamumaa. 
 
8. Kitse tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Kitse tn 15 kinnistu omanik esitas linnavalitsusele avalduse Pärnus Kitse tn 15 ja Vahe tn 12b 
maaüksuse vahele jääva 292 m² suuruse maa-ala erastamiseks. Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et 
antud maatükk vastab maareformi seaduses tingimustele ning sobib Kitse tn 15 kinnistuga liitmiseks. 
Moodustatavale katastriüksusele anti koha-aadressiks Kitse tn 15y ning nõustuti selle erastamisega. 
Maa sihtotstarve 100% elamumaa. 
 
9. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013. aasta korralduse nr 541 muutmine 
Pärnu linna ja MTÜ Pärnu Rannaniit vahel on sõlmitud vara tasuta kasutusse andmise leping Vana-
Pärnu rannaniidu kasutamiseks. MTÜ-l Pärnu Rannaniit on avanenud võimalus taotleda toetust 
karjaaia tarvikute ja liigutatava loomade varjualuse ostmiseks. Taotlemise üheks nõudeks on maa 
olemine taotleja omandis või siis kasutuses lepingu alusel veel vähemalt viis aastat pärast projekti 
elluviimist. Kuna kaitseala piirid ei ühti moodustatud kinnistute piiridega, tuleb MTÜ Pärnu Rannaniit 
kasutusse anda ka osa kinnistust Kaubasadama tee T1.  
 
Linnavalitsuse 17. detsembri 2013. aasta korraldusega nr 541 „Linnavara tasuta kasutusse andmine 
otsustuskorras“ oli MTÜ kasutusse antud kinnistud Vana-Pärnu Rannaniit L2  ja Vana-Pärnu 
Rannaniit L1. Kokku antakse MTÜ Pärnu Rannaniit kasutusse ligikaudu 64,8 ha maad.   
 
10. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine 
Pärnu Linnavolikogu otsuse alusel ühendatakse Eakate Avahoolduskeskus ja Erivajadustega Inimeste 
Rehabilitatsioonikeskus alates 1. aprillist 2017. Kahe asutuse ühendamisel tekkib Pärnu 
Linnavalitsuse poolt hallatav asutus - Pärnu Sotsiaalkeskus. Tänasel istungil tunnistati kehtetuks 
linnavalitsuse korraldused “Eakate Avahoolduskeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine” 
ning „Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse hinnakirja kinnitamine“ ning kinnitati Pärnu 
Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakiri.  
 
11. Bussiootepaviljonide paigaldamiseks linnavara kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise 
korraldamine 
Otsustati korraldada bussiootepaviljonide paigaldamiseks Pärnu linna omandis oleva vara (edaspidi 
maa-ala) kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras. Kasutusse antakse ühe objektina 
55 maa-ala Pärnu linna bussipeatustes tähtajaga 15 aastat.  
 
Maa-ala kasutusse saaja peab alale paigaldama bussiootepaviljonid. Bussiootepaviljonid peavad 
olema uued, kaasaegse arhitektuurse ilme ja vormilahendusega. Bussiootekoja pikkus peab olema 
3,5 – 5 meetrit ja sügavus 1,3 – 2 meetrit. Bussiootekoja koosseisu peab kuuluma istepink tagaseina 
ulatuses, u 40-liitrine prügikast ja infotahvel bussiinfo edastamiseks. Kasutusse saajal on õigus 
paigaldada bussiootepaviljoni koosseisu nn citylight-tüüpi reklaamikandja või LED-reklaamikandja või 
kasutusse andja nõusolekul muu reklaamikandja.  



Pakkumise alghind on üks euro 55 maa-ala kasutamise eest aastas (käibemaksu ei lisandu). 
Läbirääkimiste pidamiseks moodustati 5-liikmeline komisjon mille tööd juhib abilinnapea Rainer 
Aavik.  
 
12. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 500 eurot MTÜ Pärnu Jahtklubi premeerimiseks 2016. aastal 
jahtlaev Katariina II saavutatud tulemuste eest EM-l ja MM-l, 3000 eurot MTÜ Pärnu Võrkpalliklubi 
premeerimiseks Credit24 Meistriliiga Balti liigas II koha saavutamise eest, 2000 eurot MTÜ Pärnu 
Jalgpalliklubi naiskonna premeerimiseks Superkarika võistlustel I koha saavutamise eest. 
 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati:  
Pärnu Linnavolikogu otsus „Audiitori määramine" 
Pärnu Linnavolikogu otsus „Projekteerimistingimuste andmine“ 
Pärnu Linnavolikogu otsus „Projekteerimistingimuste andmine“ 
 


