
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 29. juuni 2020 istungist 
  
1. Ametist vabastamine  
Linnavalitsus vabastas Marika Merila Pärnu Lasteaed Kelluke direktori ametikohalt seoses töölepingu 
erakorralise ülesütlemisega koondamise tõttu 31. juulil 2020. Pärnu linnavolikogu otsustas 6. veebruaril 
asutada alates 1. augustist Pärnu Raja Lasteaia ning liita sellega praegused lasteaiad Pillerpall ja Kelluke, 
mis lõpetavad tegevuse. Merila ei soovinud jätkata Pärnu Raja Lasteaia õppealajuhataja ametikohal ja 
soovis enda koondamist. 
  
2. Pärnu Kunstide Kooli ja Pernova Hariduskeskuse arengukavade koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Pärnu Kunstide Kooli ja Pernova Hariduskeskuse arengukava koostamine. 
Arengukavad koostavad vastavate koolide direktorid, nende koostamist koordineerib linnavalitsuse 
haridusosakond. 
  
3. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks 
Linnavalitsus andis nõusoleku 23.-25. juuli 2020  toimuva „Valgeranna Festival 2020“ 
(korraldaja  Viiulimees OÜ) korraldamiseks alljärgnevalt: 
1. 23. juuli 2020 kella 19.00-st kuni 24. juuli 2020 kella 02.00ni; 
2. 24. juuli 2020 kella 19.00-st kuni 25. juuli 2020 kella 02.00ni; 
3. 25. juuli 2020 kella 19.00-st kuni 26. juuli 2020 kella 02.00ni. 
  
4. Pärnu Linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" 
muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 17. juuni 2020 korraldust nr 399 „Kultuuriprojektidele toetuste 
eraldamine“ järgmiselt: 
1.1. tunnistada kehtetuks punkt 1.18; 
1.2. muuta punkti 1.19 toetuse summat ja lugeda õigeks summaks 2400,00 eurot. 
MTÜ Pihlakse loobus Pootsi mõisa Augustifestivali korraldamisest ja palus suurendada Kaluriküla 
Koduõuekontserdid vol.2 toetust. 
  
5. Pärnu Linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ 
muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni 
moodustamine“ punkti 1 järgmiselt: 
1.1. arvata osavallakogu valimiskomisjoni koosseisust välja kantselei volikogu teenistuse juhataja; 
1.2. nimetada osavallakogu valimiskomisjoni liikmeks kantselei õigus- ja personaliteenistuse jurist, kelle 
ülesandeks on volikogu õigusalane teenindamine. 
  
6. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Teeveere tn 6 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis Teeveere tn 6 asuvale kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, 
sademeveekanalisatsioon, side ja elekter. 
  
7. Ehitusloa andmine Lemmetsa küla, Jüri abihoone 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Lemmetsa külas asuvale Jüri kinnistule abihoone püstitamiseks. 
  
8. Paikuse alev, Paide mnt 30 ja -30y koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Paikuse alevis asuvate Paide mnt 30 ja  Paide mnt 30y katastriüksuste liitmisega 
ning määras uuele moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Paikuse alev, Paide mnt 
30 ja sihtotstarbeks elamumaa 100%. 
  



9. Valgeranna küla, Meremarja koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Valgeranna külas asuva Meremarja katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Valgeranna küla, Leetsi tee 7; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Valgeranna küla, Leetsi tee 9; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
  
10. Tasuta parkimisloa andmine Pernova Hariduskeskusele 
Linnavalitsus otsustas anda Pernova Hariduskeskusele ühe tasuta parkimisloa mootorsõiduki 
parkimiseks Ranna tasulise parkimise piirkonnas tähtajaga kuni 31.07.2020 (ka). 
  
11. Kinnistu Hiiu jagamine ja jagamise tulemusel tekkivale kinnistule hoonestusõiguse seadmine 
kirjalikul enampakkumisel ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus otsustas jagada Papsaare külas asuva Hiiu kinnistu (katastriüksuse suurus 38,54 ha) kaheks 
kinnistuks ligikaudsete pindaladega 10,6 ha (Hiiu) ja 27,9 ha (Hiiuvahe) ning määras uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Hiiu, 
sihtotstarve tootmismaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Hiiuvahe, 
sihtotstarve tootmismaa – 100%. 
Linnavalitsus korraldab Hiiu kinnistu koormamiseks 50 aastat kestva hoonestusõigusega kirjaliku 
enampakkumise. Hoonestusõiguse tasu algsuuruseks ilma käibemaksuta on 200 000 eurot arvestusega 
kaks eurot ruutmeetri eest. Hoonestusõiguse tasu võib soovi korral maksta kolmes osas: kolmandik 
hiljemalt viie tööpäeva jooksul hoonestusõiguse seadmise -ja asjaõiguslepingu sõlmimisest, kolmandik 
hiljemalt kahe aasta jooksul ja kolmandik hiljemalt nelja aasta jooksul lepingu sõlmimisest. 
Kinnistu koormatakse hoonestusõigusega tootmiseesmärgil. Lubatud ei ole tegevused, mis on loetletud 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1, päikeseenergia tootmine 
(välja arvatud päikeseenergia tootmine ehitatava tootmishoone energiaga varustamiseks), 
keemiatööstus (v.a olmekeemiat tooteid ladustavad laod või olmekeemia tootjad eeldusel, et hoitavate 
ainete kogusega ei kaasne suurõnnetuse riski tõenäosust) ja keemiaterminale vms ettevõtteid millega 
kaasneb olulises mahus õhusaaste, vibratsioon, lõhn, kõrge keskkonnarisk või muu keskkonnaprobleem. 
Hoonestusõigus seatakse kinnistule kogu kinnistu ulatuses. Kinnistu on hoonestamata. Rajatavad 
ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks. 
Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, ehituskohustuse ja äriplaanis 
kavandatu, võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnistu tasuta:  
1. võlaõigusliku müügilepingu kinnistu võõrandamiseks võib sõlmida koos hoonestusõiguse seadmise 
lepingu sõlmimisel; 
2. asjaõigusleping kinnistu omandi üleandmiseks sõlmitakse, kui hoonestaja on tasunud tähtaegselt 
hoonestusõigusetasu ja täitnud tähtaegselt korralduse lisa punkti 6 alapunktide 6.1- 6.5 sätestatud 
kohustused;  
3. Pärnu linnal on õigus taganeda ühepoolse avalduse alusel võlaõiguslikust müügilepingust, kui 
hoonestaja ei ole täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustust tähtaegselt ja ei täida korralduse 
lisa punkti 6 alapunktide 6.1-6.5 sätestatud kohustusi tähtaegselt. 
Korralduse lisa punkti 6 alapunktides sätestatud hoonestaja kohustused on: 
6. Hoonestaja kohustub: 
6.1 ehitama kinnistule äriplaanis kavandatud tegevuseks tootmishooned, tehnovõrgud ja -rajatised, 
kinnisasja sisesed teed, haljastuse, välisvalgustuse, sademeveekanalisatsiooni (edaspidi koos 
ehituskohustus) vastavalt projekteerimistingimustele või detailplaneeringule, ehitusprojekti(de)le ja 
hoonestaja poolt taotletud ehitusloa(lubade)/ehitisteatiste alusel; 



6.2 taotlema ehituskohustuse täitmiseks vajalikud load, sealhulgas kasutusload, kooskõlastused, 
liitumistingimused kinnistu liitumiseks elektri-, soojusenergiaga, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ja 
sidega jms ning sõlmima vastavad liitumislepingud. Hoonestaja kinnitab, et on teadlik, et tehnovõrgud ja 
-rajatised kinnisasja varustamiseks soojusenergia, elektri, elektroonilise sidevõrgu, ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga hoonestusõigusega koormatava kinnisasja tarbeks (kuni kinnisasja 
liitumispunktini)ehitatakse välja liitumislepingu(te) alusel; 
6.3 kõik toimingud ja tegevused ehituskohustuse täitmiseks sealhulgas käesoleva lisa punktides 6.1 ja 
6.2nimetatu täitmiseks teeb hoonestaja omal kulul ja kinnistu omanik Pärnu linn (edaspidi omanik) 
tehtud kulutusi ei hüvita; 
6.4 täitma ehituskohustuse kolme aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest 
kinnistusraamatusse. Ehituskohustus loetakse täidetuks, kui hoonetele ja rajatistele on antud 
kasutuslubaja /või esitatud kasutusteatis 
6.5 võtma hooned ja rajatised kasutusele äriplaanis kavandatule hiljemalt kolme aasta ja kuue kuu 
jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. 
  
12. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Kunstihoone 
projekteerimine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata 
jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse edukaks tunnistamine    
Pärnu linnavalitsus korraldas väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke  „Pärnu 
Kunstihoone projekteerimine”. Lõpliku pakkumuse esitamise tähtajaks, 22. juuniks 2020 kell 11.00 esitas 
pakkumuse Salto AB OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas pakkumuse hankemenetlusel vastavaks ja jättis Salto AB OÜ hankemenetlusest 
kõrvaldamata. Linnavalitsus kvalifitseeris Salto AB OÜ ja tunnistas tema pakkumuse 300 000 eurot koos 
käibemaksuga hankemenetlusel edukaks. Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat 
sõlmima Salto AB OÜga hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel. 
  
13. Hoovid korda toetuse eraldamine 2020   
Linnavalitsus otsustas eraldada korterelamute hoovide korrastamiseks toetust järgmiselt: 
1. KÜ Tammsaare 53 kuni 1800 eurot;  
2. KÜ Kastani väikekoht 11 kuni 1500eurot; 
3. KÜ Tammsaare 28 kuni 2 000 eurot;  
4. KÜ Tammsaare 26 kuni 2 200 eurot; 
5. KÜ Papiniidu 23 kuni 3500 eurot; 
6. KÜ KÜ Paimaja kuni 1 500 eurot; 
7. KÜ Kuldse Kodu tn. 1 kuni 2000 eurot; 
8. KÜ Koidula kuni 2 000 eurot; 
9. KÜ Mai 35 kuni 3 500 eurot; 
10. KÜ Sadama 11 kuni 1 000 eurot; 
11. KÜ Karuselli 71 kuni 800 eurot; 
12. KÜ Suur-Jõekalda 10 kuni 700eurot; 
13. KÜ Rohu 15 kuni 1 500 eurot; 
14. KÜ Jannseni 8/10 kuni 3 000 eurot 
15. KÜ Pikk 5 kuni 1 500 eurot; 
16. KÜ Pikk 6 kuni 1 500 eurot. 
  
14. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus eraldas reservfondist linnavara- ja heakorrateenistusele 3 500 eurot kahe elektritõukeratta 
soetamiseks. 
  
 


