Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 2. septembri 2019 istungist
1. Aukirja andmine
Linnavalitsus otsustas anda aukirja Pärnu Ülejõe Lasteaia direktorile Külli Petkerile (Petker) pühendunud ja
kauaaegse tulemusliku tegevuse eest alushariduse arendamisel Pärnu linnas ja Eesti Vabariigis.
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 „Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine“
muutmine
Linnavalitsus otsustas muuta alates 1. septembrist 2019 Pärnu linnavalitsuse 03.09.2018 korraldust nr 725
„Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine“ ja kehtestada uued hinnad järgmistele teenustele:
piletiga ja/või osalustasuga üritus muru- ja/või jooksualal; piletiga ja/või osalustasuga üritus;
füüsilise võimekuse testimise süsteemi SpinTest kasutamine Pärnu ja Pärnumaa koolide õpilaste
testimiseks; taastus-kompressioonpükste kasutamine;
ruumide üürimine (meediaruum, dopingukontrolli ruum, kohtunike puhkeruum, fotofiniširuum, lao- ja
inventari ruumid, VIP-ruum);
Rannastaadioni hosteli pikaajaline kasutamine Pärnus õppiva õpilase või tudengi poolt.
3. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Roheline tn 19b üksikelamu püstitamine
Linnavalitsus andis loa Pärnu linnas, Roheline tn 19b kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehituse
teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
4. Ehitusloa andmine Rüssa/1, Tõlli küla, Pärnu linn
Linnavalitsus andis loa Pärnu linnas Tõlla külas Rüssa/1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos
krundisisese elektrivarustuse, veevarustuse ja reovete imbsüsteemi rajamisega.
5. Kõima küla, Audru metskond 52 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Kõima külas asuva Audru metskonna 52 katastriüksuse jagamisega
neljaks ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
Aadress: Pärnu linn, Kõima küla, Audru metskond 52; sihtotstarve: maatulundusmaa – 95% ja kaitsealune
maa 5%.
Aadress: Pärnu linn, Kõima küla, Audru metskond 312; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%.
Aadress: Pärnu linn, Kõima küla, Potsepa kruusakarjäär; sihtotstarve: mäetööstusmaa – 100%.
Aadress: Pärnu linn, Kõima küla, Potsepa liivakarjäär;
6. Paikuse alev, Surju metskond 39 ja 42 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Paikuse alevis asuva Surju metskond 39 katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
Aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, Surju metskond 39; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
Aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T3; sihtotstarve: transpordimaa – 100%.
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Paikuse alevis asuva Surju metskond 42 katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ja määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
Aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, Surju metskond 42; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
Aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T4; sihtotstarve: transpordimaa – 100%.

7. Ridalepa küla, Virasella koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Ridalepa külas asuva Virasella kinnistu katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ja määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
Aadress: Pärnu linn, Ridalepa küla, Virasella; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%.
Aadress: Pärnu linn, Ridalepa küla, Virasella mets; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%.
8. Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2018 korralduse nr 786 muutmine
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 24.09.2018 korralduse nr 786 punkti 1.2 ja sõnastas selle
järgmiselt:
„Põhara küla, Ahaste puhasti tee, pindala 4533 m2, transpordimaa – 100%;”.
9. Paikuse alev, Jõekalda tee 53 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Paikuse alevikus asuva Jõekalda tee 53 katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks ja määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
Aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, Jõekalda tee 53; sihtotstarve: elamumaa – 100%.
Aadress: Pärnu linn, Paikuse alev, 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T6; sihtotstarve: transpordimaa – 100%.
10. Silla küla, Jõekalda tee 58 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Silla külas asuva Jõekalda tee 58 katastriüksuse jagamisega kaheks
katastriüksuseks ja määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
Aadress: Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 58; sihtotstarve: tootmismaa – 100%.
Aadress: Pärnu linn, Silla küla, 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T8; sihtotstarve: transpordimaa – 100%.
11. Pärnu linnas Jüri tn 2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus jagama Jüri tn 2 katastriüksuse kaheks katastriüksuseks ja määras uutele
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
1. Aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Jüri tn 2, elamumaa – 100%.
2. Aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Jüri tn 2a, elamumaa – 100%.
12. Pärnu Linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 369 “Pärnu linnas Nurmenuku tänaval kohaaadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 27. mai 2019 korraldust nr 369 “Pärnu linnas Nurmenuku tänaval
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” punkti 2.5 ja sõnastas selle järgmiselt:
„2.5 Pärnu linn, Pärnu linn, Nurmenuku tänav T2, transpordimaa 100%.“
13. Rammuka küla, Tõrvaahju II koha-aadressi muutmine
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas, Rammuka külas asuva Tõrvaahju II koha-aadressi ja määras uueks kohaaadressiks Pärnu linn, Rammuka küla, Tiigi.

14. Lemmetsa küla, Maret-Tooma koha-aadressi muutmine

Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Lemmetsa külas asuva Maret-Tooma kinnistu koha-aadressi ja määras
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lemmetsa küla, Metsatera.
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Linnavalitsus nõustus seadma sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks elektri maakaabelliini rajamiseks
kinnistutele Pärnu linnas Paikuse alevis Käärasoo tee L1, Jõekalda kergliiklustee L1 ja Vabaõhulava,
Kabriste külas Kaluri tee L5 ja Pärnu linnas, Roheline tänav T5.
Kinnistu Vabaõhulava sihtotstarbeks on üldkasutatav maa ja ülejäänud kinnistutel transpordimaa.
16. Nõusoleku andmine kinnisasja Jõõpre kool koormamiseks reaalservituudiga
Linnavalitsus andis nõusoleku Jõõpre külas asuva kinnisasja Asta omanikule Pärnu linnale kuuluva
kinnisasja Jõõpre kool koormamiseks reaalservituudiga Asta kinnistu reoveekanalisatsiooni rajamiseks.
Reaalservituut seatakse tähtajatult. Reaalservituudi aastatasumääraks 0,48 eurot. Reaalservituudi
aastatasu tasutakse korraga 50 aasta eest ette summas 24 eurot.
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Lehe tn 5 kinnistule
Linnavalitsus kiitis heaks ja saatis volikogule kehtestamiseks Lehe tn 5 kinnistu projekteerimistingimuste
muutmise. Taotleja soovib Lehe 5 kinnistul asuva hoone kõrgust muuta 10 % protsendi ulatuses (senise
8,5 meetri asemel 9,35 meetrit) katusele pääsu osas (trepikoda ja liftišaht).
18. Pärnu linnas, Raba - Lai tänava silla detailplaneeringu osaline (I etapi alas) kehtestamine
Linnavalitsus kiitis heaks ja saatis volikogule kehtestamiseks Raba - Lai tänava silla detailplaneeringu I
etapi. Silla ja hoonestuse ning neid ümbritseva avaliku ruumi parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks
korraldab linn koostöös Eesti Arhitektide Liiduga rahvusvahelise arhitektuurivõistluse.
19. Konkursi „Kaunis kodu“ tulemuste kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas konkursi „Kaunis kodu“ tulemused ning määras konkursi võitnud kinnistute
omanikele või valdajatele preemiad, ehitistele kinnitavad märgid ja mastivimplid.
20. Paikuse, Männiku tn 5 detailplaneeringu kehtestamine
Linnavalitsus kehtestas Pärnu linnas, Paikuse alevis asuva Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneering jagab kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Mõlemale krundile on
planeeritud üksikelamu koos kõrvalhoonetega.
21. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine
Linnavalitsus kiitis heaks ja saatis volikogule kehtestamiseks eelnõu, millega Pärnu linnavalitsus soovib
astuda MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks.
22. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja lastekaitseteenistuse
juhatajat täitma alaealise isiku eestkostjana kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

