Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 16. novembri 2020 istungist
1.Pärnu Tammsaare Kooli arengukava kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Tammsaare Kooli arengukava aastateks 2021-2024.
2. Pärnu Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Muusikakooli hoolekogu järgmises koosseisus:
1. Agnes Pulk
kooli pidaja esindaja
2. Ave Papli
lastevanemate esindaja
3. Reilika Kiviselg
lastevanemate esindaja
4. Jaanus Jantson
lastevanemate esindaja
5. Vaiko Hansson
lastevanemate esindaja
6. Jaanika Karjus
õppurite esindaja
7. Elo Kalda
koolitöötajate esindaja
8. Marika Kapp
koolitöötajate esindaja
9. Marika Pärk
toetava organisatsiooni esindaja
3. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 12.10.2025 piiratud teovõimega täisealise
isiku kõiki eestkostja ülesandeid.
4. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 10.05.2021 täisealise isiku kõiki ajutise
eestkostja ülesandeid.
5. Aasta Tervisedendaja 2020
Linnavalitsus kinnitas “Pärnu Aasta Terviseedendaja 2020”, kelle nimi avalikustatakse hiljem.
6. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Välja tee 19 üksikelamu
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Välja tee 19 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks koos ehitist teenindava veevarustuse, kanalisatsiooni, elektri- ja sidevarustuse rajamisega.
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Suur-Sepa 8b üksikelamu
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Suur-Sepa 8b kinnistule üksikelamu
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reo- ja sademeveekanalisatsiooni, sidening elektrivarustuse rajamisega.
8. Ehitusloa andmine Silla küla, Murumuna tn 19
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Murumuna tn 19 kinnistule elamu püstitamiseks
koos krundi võrkpiirdeaiaga ja krundisiseste teede-platsidega ning krundisiseste kommunikatsioonidega:
maakütte kollektor, reoveekanalisatsioon, vesi ja elekter.
9. Pärnu linnas Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
Linnavalitsus võttis vastu Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu, jättis algatamata selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise ja kohustas planeerimisosakonda korraldama detailplaneeringu
avaliku väljapaneku.
10. Papsaare külas Mõrra tn 17 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Linnavalitsus võttis vastu Papsaare külas asuva Mõrra tn 17 kinnistu detailplaneeringu ja kohustas
planeerimisosakonda korraldama detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

11. Kohanimede määramine ja muutmine - Räägu tee, Sinikaela tee, Tormilinnu tee, Haigru tee, Lagle
tee, Tildri tee
Linnavalitsus määras Audru alevikus asuvate liikluspindade nimeks Räägu tee, Sinikaela tee, Tormilinnu
tee ja Tildri tee ning muutis Lagle tee ja Haigru tee ruumikuju.
12. Paikuse alevik, Teeveere tn 23 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus muutis Paikuse alevis asuva Teeveere tn 23 katastriüksuse senist sihtotstarvet
(riigikaitsemaa 100%) ja määras uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa.
13. Silla küla, Jõekalda tee 46 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Silla külas asuva Jõekalda tee 46 katastriüksuse jagamisega kaheks
katastriüksuseks vastavalt jagamise plaanile ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
1. koha-aadress: Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 46;
sihtotstarve: elamumaa – 100%.
2. koha-aadress: Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda kergliiklustee L8;
sihtotstarve: transpordimaa – 100%.
14. Lõuka küla, Uue-Sooselja koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus nõustus Lõuka külas asuva Uue-Sooselja katastriüksuse jagamisega kolmeks
katastriüksuseks vastavalt jagamisplaanile ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
1. koha-aadress: Pärnu linn, Lõuka küla, Klaaramanni;
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%.
2. koha-aadress: Pärnu linn, Lõuka küla, Manniklaara;
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%.
3. koha-aadress: Pärnu linn, Lõuka küla, Kasepõllu;
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%.
15. Komisjonide koosseisude muutmine
Linnavalitsus muutis riigihankekomisjoni ning restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise
komisjoni koosseisu, arvates neist välja Rainer Aaviku ja kinnitades komisjoni koosseisu abilinnapea
Silver Smeljanski. Riigihankekomisjonis on Smeljanski komisjoni liige, restaureerimistoetuste ja –
preemiate määramise komisjonis komisjoni esimees.

