
Pärnu Linnavalitsuse 20. juuni 2016 istungi ülevaade 

 

1. Volituste andmine 

Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna spetsialiste sooritama piiratud teovõimega isiku eest 

tehinguid ja toiminguid erinevates asutustes.  
 

2. Pärnu Linnavalitsuse 28.03.2011 korralduse nr 122 "Pärnu Keskraamatukogu tasuliste 

teenuste tasumäärade kinnitamine" muutmine 

Pärnu Keskraamatukogu külastajad on avaldanud soovi, et raamatukogus oleks võimalik osta teed 

ning kohvi ning raamatukogu sümboolikaga meeneid. Et külastajate soovidele vastu tulla plaanib 

raamatukogu rentida joogiautomaadi ning hakkab pakkuma oma sümboolikaga meeneid.  

Koostatud on ülevaade raamatukogu ajaloost ja kavas on välja anda raamatukogude teatmik. 

Raamatukogu taotluse alusel otsustas linnavalitsus täiendada Pärnu Keskraamatukogu tasuliste 

teenuste nimekirja, lisades punktid mis määravad nimetatud teenuste hinnavahemiku. Teenuste 

konkreetse hinna toodud hinnavahemiku piires määrab raamatukogu direktor. 

 

3. Raha eraldamine reservfondist 

Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist 800 eurot rahvusvahelise noorte puhkpilliorkestri 

Wersalinka koosseisus olevate Pärnu linna puhkpilliorkestri mängijate osalemiseks harjutuslaagris 

Poolas, Zambrovis ning 330 eurot Pärnu Lasteaiale Pöialpoiss rühma mängutoas oleva avariiohtliku 

valamutorustiku likvideerimiseks.  

 

4. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 

Linnavalitsus otsustas võõrandada Pernova Hariduskeskusele kuuluva automodellismi ringraja 

Viljandi Huvikoolile hinnaga 479,34 eurot (käibemaksuta). 

 

5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 

Vastavalt osaühingute Pärnu Krematoorium ning Granito taotlusele andis linnavalitsus nõusoleku 

Pärnus Paide mnt 2a asuvat kinnistut koormava hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 

summas kuni 260 000  eurot Nordea Bank AB Eesti filiaali kasuks. 

Hüpoteeki soovitakse seada hoonestusõiguse lepingust tuleneva ehituskohustuse finantseerimiseks. 

Kinnistu Paide mnt 2a on alates 14. juunist 2016 koormatud hoonestusõigusega osaühingute Pärnu 

Krematoorium ja Granito kasuks. Hoonestusõiguse tähtaeg on 40 aastaks.  

 

6. Tasuta parkimisloa andmine 
Linnavalitsus andis Pärnu Haldusteenustele korralduse väljastada Riigiprokuratuuri Lääne 

Ringkonnaprokuratuurile üks tasuta parkimise luba kehtivusajaga üks aasta parkimiseks Pärnu linna 

tasulisel parkimisalal. Lisaks anti nõusolek väljastada Pernova Hariduskeskusele tasuta parkimisluba 

ajavahemikuks 01.07.2016-07.08.2016 parkimiseks Pärnu linna ranna piirkonna tasulisel avalikul 

parkimisalal.  

 

7.  Ehitusloa väljastamine 

Linnavalitsus otsustas anda välja ehitusloa Pärnus, Nelgi tn 38 asuvale kinnistule üksikelamu 

püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, drenaaži, 

side ja elektrivarustuse rajamisega. Ehitusprojekt vastav kehtivale detailplaneeringule.  

 



8. Riia mnt 127a projekteerimistingimused 

Riigi Kinnisvara AS esitas projekteerimistingimuste taotluse, millega palus täpsustada Pärnu 

Linnavolikogu poolt  kehtestatud A. H. Tammsaare pst 61 ja 70, Riia mnt 123 ja 127 ning Heina tn 

6 kinnistute detailplaneeringut selliselt, et suurendada (ja vähendada) Riia mnt 127a kinnistul 

detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses, suurendada Riia mnt 127a kinnistul 

detailplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgust piiratud ulatuses kuni 10% ja täpsustada Riia mnt 

127a kinnistul detailplaneeringuga määratud haljastuse põhimõtteid. 

Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et taotlus ei too kaasa detailplaneeringu olemuslikku muutmist 

ning ei lähe vastuollu Riia mnt 127a piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga ning nõustub Riia mnt 

127a kinnistu detailplaneeringus hoonestusala ja hoonestuskõrguse ning haljastuse põhimõtete 

täpsustamisega.  

Linnavalitsus otsustas täpsustada kinnistute detailplaneeringuga kavandatud hoonestusala ja 

hoonestuse kõrgust ning lubas suurendada ja vähendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 

10% ulatuses, suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgust 10% ulatuses ning mitte 

ette näha detailplaneeringuga määratud kõrghaljastust kinnistu Riia mnt poolsel piiril. 

 

9. A. H. Tammsaare pst 61 projekteerimistingimused 

Riigi Kinnisvara AS esitas projekteerimistingimuste taotluse, millega palus täpsustada Pärnu 

Linnavolikogu poolt kehtestatud A. H. Tammsaare pst 61 ja 70, Riia mnt 123 ja 127 ning Heina tn 6 

kinnistute detailplaneeringut selliselt, et suurendada (ja vähendada) A. H. Tammsaare pst 61 

kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 2,1% ulatuses, suurendada A. H. Tammsaare 

pst 61 kinnistul piiratud ulatuses detailplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgust kuni 10% ja 

täpsustada A. H. Tammsaare pst 61 kinnistul detailplaneeringuga määratud haljastuse põhimõtteid. 

Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et A. H. Tammsaare pst 61 kinnistul detailplaneeringuga 

määratud hoonestusala suurendamine ja vähendamine, osaliselt hoonestuse kõrguse tõstmine 10% 

ulatuses ning haljastuse põhimõtete täpsustamine ei too kaasa detailplaneeringu olemuslikku 

muutmist ning ei lähe vastuollu A. H. Tammsaare pst 61 piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga 

ning nõustub A. H. Tammsaare pst 61 kinnistu detailplaneeringus hoonestusala ja hoonestuskõrguse 

ning haljastuse põhimõtete täpsustamisega. 

Linnavalitsus otsustas täpsustada kinnistute detailplaneeringuga kavandatud hoonestusala ja 

hoonestuse kõrgust ning lubas suurendada ja vähendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 

2,1% ulatuses, suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgust 10% ulatuses ning 

muuta detailplaneeringuga määratud heki asukohta vastavalt lisatud asendiskeemile.  

 
10. Rohu tn, Liblika tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine 

Pärnu Linnavalitsus otsustas kehtestada Rohu tn, Liblika tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala 

detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala suurus on 44919 m², mis asub Pärnus, Räämal ja on piiratud 

Ehitajate tee äärse haljasriba, Liblika ja Rohu tänavate, Lille tn 65 ja Rohu tn 128 kinnistute ning 

kinnistamata riigimaaga. Tegemist on suuremas osas riigi omandis oleva maaga, kus Ehitajate tee ääres võiks 

paikneda park, spordirajatised, mänguväljakud jms ning Rohu-Liblika tänavate ääres korterelamud, 

sotsiaalmajad. Alale oli kavas ette näha ligikaudselt 1/3 (korrus)elamumaa ja 2/3 üldmaa juhtotstarvete 

osakaalusid. Elamumaast ½ jääks linnale (sotsiaalkorterelamud) ja ½ elamumaast jääks riigile 

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut jagades alal ümber 

üldplaneeringuga määratletud juhtotstarbed ning lisades ala teenindamiseks transpordimaa juhtotstarbega ala. 

Tegemist ei ole üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega, kuna detailplaneeringuga jagatakse 

ümber juhtotstarbed, kuid planeeringuala piires kavandatakse valdavas osas sarnast juhtfunktsiooni 

(EK/EE), mida lubab ka kehtiv üldplaneering. Juhtfunktsioonide paigutuse ümberpaigutamine 



detailplaneeringuga on otstarbekas, sest käesoleva planeeringuga on hõlmatud suurem maa-ala, kus 

on võimalik kavandada terviklik tänava-, hoonestus- ja haljastusstruktuur. 

Üldplaneeringu muutmine on vajalik maareformi lõpuleviimiseks, omandisuhete reguleerimiseks 

ning linnaruumi korrastamiseks. 

 

11. Tallinna mnt 91 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 

Tallinna mnt 91 kinnistu omanik AS Kinnisvara Info esitas Pärnu Linnavalitsusele avalduse Pärnus 

Tallinna mnt 91 ja Tallinna mnt 91a kinnistute ning Tallinna maantee ja Savi tänava vahele jääva 

maa-ala erastamiseks. Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et antud maatükk vastab maareformi 

seaduse tingimustele ning sobib Tallinna mnt 91 kinnistuga liitmiseks. Linnavalitsus otsustas anda 

moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Tallinna mnt 91y ning nõustus sellega, et AS 

Kinnisvara Info erastab nimetatud maatüki. Maatüki suurus on 638 m², maakasutuse sihtotstarve 

100% ärimaa.  

 

12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 

Vastavalt Hiie tn 8 ja Hiie tn 8y asuva kinnistu omanike avaldusele otsustas Pärnu Linnavalitsus 

nimetatud katastriüksused liita ning anda tekkivale katastriüksusele koha-aadressiks Hiie tn 8. 

Maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa.  

 

13. Kinnistute valdusesse andmine  

Otsustati anda majandusosakonna valdusesse põhivarana Piiri mets pindalaga 98421 m² ning Suur-

Jõekalda tänav T3. 

 

14. Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu 

vastuvõtmine 

Võeti  vastu Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneering 

 

15. Ehitamise alustamise lubamine 

Pärnu Vesi AS esitas ehitusteatised Pärnus, Kesklinna rand R2 kinnistul veevarustuse ja reovee-

kanalisatsiooni rajamiseks koos ehitusprojektiga. Kinnistul kehtib Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 

otsusega nr 73 kehtestatud Ranna pst 11 ja 13  kinnistute ja lähiala detailplaneering. Tehnovõrkude 

võimalikud ajutised lahendused ajutise iseloomuga ranna- ja veesporditegevusi toetavate 

kerghoonete tarbeks nähakse ette lahendada ehitusprojektiga olemasolevate liitumispunktide baasil. 

AS Pärnu Vesi poolt koostatud ehitusprojekt on kooskõlas detailplaneeringuga. Pärnu 

Linnavalitsuse majandusosakond on sõlminud linnavara kasutusse andmise lepingu nr 2-13.2/113 

osaühinguga Maxwave ja lepingu nr 2-13.2/149 osaühinguga Voodoo hoonestusalade kasutamiseks 

tähtajaga 14.mai 2019. Keskkonnaamet on Kesklinna rand R2 kinnistule rajatavate tehnovõrkude 

projektiga tutvunud ja esitanud oma seisukoha: Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik asub 

Pärnu rannaniidu looduskaitseala territooriumist väljaspool ning Keskkonnaameti kui kaitseala 

valitseja nõusolek looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 6 alusel ei ole vajalik.  Planeerimisosakonnal 

kanda ehitusregistrisse ehitusteatis Pärnu Kesklinna rand R2 kinnistule ajutise iseloomuga 

veetorustiku rajamiseks kõrvaltingimusega: veetorustik tuleb likvideerida  hoonestusalade kasutusse 

andmise tähtaja lõppemisel. Planeerimisosakonnal kanda ehitusregistrisse ehitusteatis Pärnu 

Kesklinna rand R2 kinnistule ajutise iseloomuga reoveetorustiku rajamiseks kõrvaltingimusega: 

reoveetorustik tuleb likvideeri hoonestusalade kasutusse andmise tähtaja lõppemisel. 

 



16. Pärnu reisisadama ala arhitektuurivõistluse tingimuste heaks kiitmine 

Kiideti heaks Pärnu reisisadama ala arhitektuurivõistluse tingimused, mille eesmärgiks on leida 

parim atraktiivne ja multifunktsionaalne lahendus Kalda tn 2 ja 4 kinnistute ja Kalda tänava jaoks. 

Arhitektuurivõistluse tingimused on heaks kiitnud Eesti Arhitektide Liit.  
 


