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Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 9. mai istungist 

 

 

1. Pärnu linna Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine 

Otsustati määrata Pärnu linna 2016. aasta Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind ja 

rahaline preemia summas 3000 eurot luuletaja ja kunstnik Luule Luusele Pärnu 

kultuurimaastiku pikaajalise rikastamise eest. 

 

Jannseni preemia antakse üle 16.mail kell 18.00 Koidula Muuseumi aias. 

 

2. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine  

Tunnistati Pärnus, Õhtu tn 1 asuva 80,7 m2 üldpinnaga sepikoja kasutusse andmiseks 

korraldatud eelläbirääkimistega pakkumisel parimaks Bastioni Sepikoda OÜ pakkumine. 

 

Üürilepingu kestvus on viis aastat ja üürimäär 1. juunist kuni 31. augustini on 150 eurot kuus 

ja 1. septembrist kuni 31. maini 25 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu). Koos sepikojaga 

antakse kasutusse Õhtu tn 1 asuv kinnistu pindalaga 4207 m2.  

 

3. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine  

Tunnistati Pärnus, Vana-Tallinna 1 asuvas Tallinna väravas paiknevate 110,8 m2 üldpinnaga 

baariruumide kasutusse andmiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumisel parimaks 

Meeri Leheste pakkumine.  

 

Üürilepingu tähtaeg on 5 aastat ja üürimäär 5001 eurot aastas (ei sisalda käibemaksu).  

 

4. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras  

Otsustati anda kaheks aastaks EscapeRoom OÜ kasutusse Pärnus Kuninga tn 28 asuva hoone 

keldriruumid üldpinnaga 204,5m2. Ruume kasutataks põgenemismängu korraldamiseks. 

Üürimäär on 3 eurot ruutmeetri eest kuus (ei sisalda käibemaksu). 

 

5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras  

Otsustati anda viieks aastaks otsustuskorras OÜ Õhusõidud kasutusse Pärnus, Papli tn 36 

asuva kinnistu osa seikluspargi rajamiseks ja selle tegevuse korraldamiseks. 

 

OÜ Õhusõidud on esitanud taotluse Papli tn 36, Pärnu kinnistu osale seikluspargi rajamiseks. 

Tegemist on ainsa ettevõttega, kes on sellise ideega Pärnu Linnavalitsuse poole pöördunud 

ning vastava taotluse ka esitanud. Seikluspark on huvitav ning populaarne aja veetmise 

võimalus, mida Pärnu linnas pole käesoleval hetkel võimalik veel harrastada. Selleks, et 

arendada ning muuta linn veelgi atraktiivsemaks kohaks aktiivsete turistide jaoks, on 

seikluspargi rajamine põhjendatud.  

 

6. Tasuta parkimislubade andmine  

Pärnu Linnaorkestrile anti tasuta parkimisluba üheks aastaks parkimiseks Pika ja Uue tänava 

vahelisel Nikolai tänava lõigul. 

 

7. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 

Nõustuti Pärnus Metsa tn 15 asuva kinnistu osa kasutusse andmiseks sõlmitud üleandmisega 

OÜ-lt Teeme Diili OÜ-le Burksipoisid tingimusel, et üle antakse kõik lepingust tulenevad 

õigused ja kohustused. 
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8. Linnavalitsuse 14. aprilli 2008 määruse nr 8 „Eelsorditud jäätmete nimistu” 

kehtetuks tunnistamine 

Tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 14. aprilli 2008 määrus nr 8 “Eelsorditud jäätmete 

nimistu”, kuna määruse aluseks olev jäätmehoolduseeskiri kui ka sellest tulenev volitusnorm 

on kehtetud. 

 

9. Tammiste tee 18 üksikelamu ehitusluba 

Planeerimisosakond väljastab ehitusloa Pärnus Tammiste tee 18 kinnistule üksikelamu 

püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 

elektrivarustuse rajamisega. 

 

10. Merimetsa tn 64 abihoone ehitusluba 

Planeerimisosakond annab välja ehitusloa Pärnus Merimetsa tn 64 kinnistule abihoone 

püstitamiseks. 

 

11. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 

Algatati Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu koostamine.  

 

Rääma linnaosas asuval, 25343 m2  suurusel kinnistul paiknevad käesoleval ajal katlamaja, 

masuudihoidla, hakkepuidu purustamise seade, küttepuu ja plaadi ladu ning puitkiudplaatide 

vääristamise tsehh, ehitistealuse pinnaga kokku 5211 m2. Sihtotstarbed kinnistul on 

tootmismaa (80%), ärimaa (20%). 

 

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistu jagamine kaheks krundiks, selgitada 

välja moodustatavatele krundile sobivaimad hoonestusalad ja ehitusõigus, määrata 

arhitektuursed ning ehituslikud tingimused. Detailplaneering koostatakse kehtiva Pärnu linna 

üldplaneeringu kohasena. 

 

Arvestades asjaolu, et tootmisterritooriumi arendamine toimub elamupiirkonna ja lasteaia 

vahetus läheduses on vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamine. 

Tootmine kinnistul peab olema linnakeskkonda väärtustav ja naaberkinnistuid arvestav, mitte 

keskkonnavaenulik. 

 

12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine  

Otsustati täpsustada Pärnu Linnavalitsuse korraldusega kehtestatud Savi tn 32 kinnistu 

detailplaneeringu hoonestusskeemi selliselt, et muuta detailplaneeringuga Savi tn 32 

kinnistule määratud hoonestusala kuju, vähendades hoonestusala idapoolses küljes 180m2 ja 

suurendades hoonestusala läänepoolses küljes 180m2. Muus osas jääb detailplaneering 

kehtima muutmata kujul. 

 

13. Vaide lahendamine 

Jäeti rahuldamata Haapsalu mnt 11 kaasomaniku vaie Pärnu Linnavalitsuse 17.02.2016 

menetlustoimingu tühistamise nõudes. 

 

Vaide esitaja palus tema kaasomandis oleva Haapsalu mnt 11 kinnistul paikneva viilhalli 

teisaldamise menetluse peatamise otsuse tühistamist. 

 

Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et vaidlustatud menetlustoiming on õiguspärane, 

arvestatud on kõiki olulisi asjaolusid ja kaalutud on puudutatud isikute põhjendatud huve, 

mille käigus on jõutud järeldusele, et alus vaide rahuldamiseks puudub. 
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14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 

Kuninga tn 40 ja Ringi tn 11 asuvate kinnistute ümberkruntimisel määrati uutele 

moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed 

järgmiselt: 

 

koha-aadress  ehituskrundi number  sihtotstarve 

Kuninga tn 40   968    ärimaa – 100% 

Ringi tn 11   88A    ärimaa – 70% 

        elamumaa – 30%. 

 

15. Kinnistu valdusesse andmine 

Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna valdusesse anti põhivarana Oja tn 142 kinnistu – 

katastritunnus 62501:001:0510, kinnistu registriosa number 4412950, pindala 29860 m², 

maksustamishind 30460 eurot, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa (016; Üh). 

 

16. Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 muutmise heakskiitmine ja 

avalikustamisele suunamine 

Volikogu istungile suunati otsus kiita heaks ja suunata avalikustamisele Pärnu Linnavolikogu 

18.12.2014 määrusega nr 43 kinnitatud „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 

2025“ peatükk 5 „Tegevuskava“ muudetud sõnastuses. 

 

Muudetud tegevuskavast on välja jäetud tegevused, mis on tänaseks täidetud – nt 

sotsiaalosakonna struktuuri muudatused, sotsiaalosakonna füüsilise keskkonna kohandamine 

isikukeskseks lähenemiseks sobivaks, Lasteküla majandushoone ehitamine, Eakate 

Avahoolduskeskusesse kohviku rajamine.  

 

Jätkuvateks tegevusteks on ümber sõnastatud need tegevused, mis olid algses tegevuskavas 

kirjas uute algatustena ning mis tänaseks on ära tehtud, kuid mille puhul on oluline nende 

jätkumine – nt tasuta juriidilise abi teenus vähekindlustatud isikutele ja hommikupudru 

võimaldamine koolides. 

 

Muudetud tegevuskavast on välja jäetud esialgses variandis kirjas olnud praktikaülesannete 

plaani koostamine TÜ Pärnu Kolledžile, kuna see tegevus toimub jooksvalt ning selle eraldi 

välja toomine arengukava tegevuskavas ei ole vajalik. Samuti on välja jäetud esialgses kavas 

kirjas olnud küsitluse korraldamine elanike huvi kohta erinevate vabaõhu sportimisvõimaluste 

osas, kuna praktika on näidanud, et info linnakodanike sportimisvõimaluste soovide ja huvi 

kohta tuleb hästi välja kaasava eelarve küsitluse käigus ning eraldi küsitluse läbiviimine ei ole 

otstarbekas. 

 

Teenuste arendamise osas on täpsustatud planeeritavate tegevuste rahastamist aastate lõikes, 

arvestades linna eelarvestrateegiat ja finantsvõimekust, samuti tänaseks teadaolevat infot 

Euroopa struktuurifondide toetuste meetmete avanemise ja taotlusvõimaluste kohta.  

 

Uue vajaliku investeeringuna on arengukava tegevuskavasse lisatud Eakate 

Avahoolduskeskuse parendamine, sh automaatselt avaneva välisukse paigaldamine ja väikese 

saali küttesüsteemi parendamine, konkreetsemalt on lahti kirjutatud ja investeeringu summa 

lisatud ka Tammiste hooldekodus vajalike parendustööde osas, sh Brüsseli ja Londoni maja 

kohandamine sihtgrupi vajadustest lähtuvalt ning küttesüsteemi renoveerimine. 
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Tegevuskava muudatused on koostatud kooskõlas Pärnu linna arengukava ja 

eelarvestrateegiaga.  

 

17. Pärnu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine) 

Volikogu istungile suunati teisele lugemisele Pärnu linna 2016. aasta lisaeelarve. Teisel 

lugemisel muudetakse põhitegevuse kulusid ja investeerimistegevuse eelarveosa. 

 

18. Pärnu Linnavolikogu määrus „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide 

kord“ 

Volikogu istungile suunati eelnõu, millega sätestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnus või 

Pärnuga muul viisil seotud haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse 

taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve 

tingimused ja kord. 

 

Eelnõu vastuvõtmisega vähendatakse ebaefektiivseid ja dubleerivaid tegevusi, ühtlustatakse ja 

lihtsustatakse toetuse esitamist, menetlemist ja aruandluse esitamist elektrooniliselt 

kodulehekülje kaudu. 

 

19. Pärnu Linnavolikogu määrus „Sporditegevuse toetamise kord“ 

Volikogu istungile suunati eelnõu, millega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linnas 

tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks toetuse taotlemise, 

taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord. 

 

Uus sporditegevuse toetamise kord esitatakse tulenevalt järgmistest vajadustest: 

 Sporditegevuse toetust eraldatakse ainult spordiklubidele.  

 Täpsustatud on toetuse taotlejale esitavaid nõudeid.  

 Treenerite tasustamise toetuse eraldamise eelduseks on, et treener omab erialast 

kõrgharidust või vähemalt treeneri kutsetaseme III taset.  

 Pearaha eraldatakse kõikidele spordiorganisatsioonidele.  

 Tegevustoetuse aruande esitamise tähtaeg uues redaktsioonis on 20. jaanuar. 

 Täpsemalt on lahti kirjutatud mida käsitletakse majandamiskuluna ja milleks tohib 

kasutada pearaha. 

 Sportlaste premeerimist uues korras ei fikseerita.  

 

20. Ehitiste peremehetuks tunnistamine 

Volikogu istungile suunati otsus tunnistada peremehetuteks ehitisteks Pärnu linnas 

järgmised objektid: 

 Kulla tn 12 a asuv pumbamaja; 

 Voorimehe 5a üle kinnistu piiri ulatuva ehitise osa. 

 

21. Pärnu Linnavolikogu otsus „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine“ 

kooskõlastamine 

Volikogu istungile suunati eelnõu kooskõlastada Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Balticu 

raudtee trassi koridori määramine“ joonised ja seletuskiri veebileheküljel 

http://gofile.me/1Tim4/GmRskHgQ  seisuga 30.04.2015 järgnevate tingimustega: 

 Pärnu linnas planeeritavale raudteeterminalile tuleb lisaks olemasolevale ühendusele 

Papiniidu silla alt ette näha täiendav ühendus tunneli näol. Täiendada Pärnu linna osas 

vastavalt planeeringulahenduse joonist. Täiendav juurdepääs tagab jaamahoone ja 

ülejäänud linna vahel kiired ja sujuvad ühendused ning tagab päästeteenistuse 

operatiivse toimimise.  

http://gofile.me/1Tim4/GmRskHgQ
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 Täiendada seletuskirja ja planeeringulahenduse joonist Pärnu linna osas. Lisada, et 

kehtiva  üldplaneeringu alusel kavandatud müratundlikel aladel (elamualad, segaalad, 

puhkealad, üldkasutatavad hooned) võtab normatiivset mürataset tagavad meetmed 

kasutusele mürahäiringut põhjustava objekti rajaja.   

 

22. Ettepanek muinsuskaitseala põhimääruse muutmiseks 

Volikogu istungile suunati otsus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek Pärnu vanalinna ja 

kuurordi muinsuskaitseala põhimääruse muutmiseks, et vähendada  muinsuskaitseala 

kaitsevööndit seal, kus kaitsevööndi eesmärgi täitmine ei ole enam võimalik. 

 

23. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks loa taotlemine 

Volikogu istungile suunati eelnõu, millega otsustatakse taotleda keskkonnaministrilt luba 

Pärnu linnale kuuluva Laane metsa kinnistu 100% üldkasutatava maa sihtotstarbe muutmiseks 

5% transpordimaa, 95% üldkasutatava maa sihtotstarveteks. 

 

Volikogu otsus on vajalik Eesti Vabariigile võõrandatava 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee (Via 

Baltica) laienduseks vajamineva katastriüksuse moodustamiseks. 

 

24. Pärnu Linnavolikogu otsus „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ 

Volikogu istungile suunati otsus taotleda Eesti Vabariigilt Pärnu linna munitsipaalomandisse 

linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Suur-Jõe tn 27; taotleda Eesti 

Vabariigilt Pärnu linna munitsipaalomandisse munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste 

aluse maana Jalaka tn 6c ja Riia mnt 68a; taotleda Eesti Vabariigilt Pärnu linna 

munitsipaalomandisse 1940. aasta 16. juuni seisuga Pärnu linna omandis olnud Ankru tn 1y, 

Vana-Sauga tn 35, Kase tänav T4 ja Papli tn 52a; taotleda Eesti Vabariigilt Pärnu linna 

munitsipaalomandisse munitsipaalomandis oleva maaga piirneva, kinnisasjaga liitmiseks 

sobiva maana Mündi tn 2y, Nelgi tänav T2, Raba tn 35y, Rohu tn 96y ja Väike-Posti tänav 

T2. 

 

25. Estonia Spa Hotels AS 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Kinnitati Estonia Spa Hotels AS majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2015. 

 

Kahjumi katmine kinnitati alljärgnevalt:  

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2014  3 036 081  

 2015. aasta aruandeaasta kahjum                                                   -1 294 776 

 Katta 2015. majandusaasta kahjum eelmiste perioodide  

jaotamata kasumist                                                                   -1 294 776 

 Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 

2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamist    1 741 305 

 

26. AS Pärnu Vesi 2015. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine 

Kinnitati AS Pärnu Vesi majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2015. 

 

Kasumijaotus kinnitati alljärgnevalt:  

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2014  29 463 629  

 2015. aasta aruandeaasta kasum     2 521 847  

 Kokku kasum jaotamiseks      31 985 476 

 Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse    2 521 847 

 Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 
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2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamist     31 985 476 

 

Otsustati maksta AS Pärnu Vesi nõukogu liikmetele ühekordset preemiat summas 795 eurot 

seoses lõppenud eduka 2015. majandusaastaga. 

 

27. OÜ Kümblus 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine  

Kinnitati OÜ Kümblus majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2015. 

 

Kahjumi katmine kinnitati alljärgnevalt:  

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2014  387 058  

 2015. majandusaasta kahjum      -15 672  

 Katta 2015. majandusaasta kahjum eelmiste perioodide 

jaotamata kasumist                                                                                 - 15 672 

 Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 

2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamist     371 386 

 

28. Raha eraldamine reservfondist 

Otsustati eraldada linnavalitsuse reservfondist haridus- ja kultuuriosakonnale 400 eurot Eesti 

disaini ja lastemoe ürituse „Liivakaru lastemoe päev“ korraldamise toetuseks (ELF Consult 

OÜ); 110 eurot Eesti kurtide bowlingu koondisse kuuluva sportlase toetamiseks Riias 

toimuval Balti-ja Põhjamaade bowlingu meistrivõistlustel osalemiseks (MTÜ Eesti Kurtide 

Spordiliit); 1000 eurot MTÜ-le Pärnu Sõudeklubi euroopa meistrivõistlustel paarisaerulise 

neljapaadi meeskonnas võistelnud Andrei Jämsä premeerimiseks; 1500 eurot MTÜ-le Pärnu 

Sõudekeskus Kalev, sh euroopa meistrivõistlustel paarisaerulise neljapaadi meeskonna 

treeneri Matti Killingu premeerimiseks 750 eurot ning meeskonna premeerimiseks 750 eurot; 

2000 eurot MTÜ Pärnu Võrkpalliklubi premeerimiseks Eesti meeste meistriliigas teise koha 

saavutamise eest; Pernova Hariduskeskusele 500 eurot huviringi õpilase toetamiseks 

osalemiseks Eesti koondise koosseisus vabalennumudelite juunioride 

maailmameistrivõistlustel Makedoonias. 

 

29. Ehitusloa väljastamine 

Antakse välja ehitusluba Pärnus Aia tn 4 kinnistul asuva muuseumi laiendamiseks ja 

rekonstrueerimiseks ärihooneks. 

 

Laiendatav hoone on ehitatud 19. sajandi viimasel veerandil. Algupärasel hoonel olid 

eenduvad rõdud Aia ja Rüütli tänava kohal, mis eemaldati muuseumi kapitaalremondi käigus. 

Praegune hoone omanik soovib laiendada ja rekonstrueerida hoonet võimalikult algupärasel 

kujul, kavandades Aia ja Rüütli tänavate kohale rõdud. 

 

30. Detailplaneeringu vastuvõtmine 

Volikogu istungile suunati otsus võtta vastu Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a kinnistu 

detailplaneering. 

 

Kinnistu suurusega 891 m², asub Pärnu kesklinnas, Karusselli, Side ja Pardi tänavate 

vahelises kvartalis ning hõlmab hoonestatud 100% elamumaa sihtotstarbega Karusselli tn 42 

// Pardi tn 1a kinnistut. Krundil asuvad ehitisregistri andmetel nii ühe- kui ka kahekorruseline 

elamu.  

 



Pärnu Linnavalitsuse 09.05.2016 istung    7 

 

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a krundi maakasutuse 

sihtotstarbeks määratud korruselamumaa (EK) juhtfunktsioon, mida planeeringuga soovitakse 

muuta väikeelamumaa (EE) juhtfunktsiooniks. 

 

31. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel 

Kuulutati välja konkurss Pärnus Ranna pst 2 asuvas Rannastaadioni hoones paiknevate 91,7 

m2  üldpinnaga toitlustusettevõtte ruumide ja nende juurde kuuluva ligikaudu 170 m2 pinnaga 

terrassi kasutusse andmiseks. Pakkumise alghinnad: üürimäär 1. septembrist kuni 30. aprillini 

420 eurot kuus; 1.maist kuni 30. augustini 1130 eurot kuus (üürimäärad ei sisalda 

käibemaksu). 

 

Pakkumise tagatisraha on 1 000 eurot. 

 

Üürileping sõlmitakse viieks aastaks. 

 


