Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 30. detsembri 2019 istungist
1.Kohanime määramine ja kohanime muutmine - Landi tee
Linnavalitsus otsustas määrata Pärnu linnas Papsaare külas asuva liikluspinna nimeks Landi tee ja muuta
Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee nimeks Landi tee.
2. Kohanime muutmine - Nooda tee
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tänava nimeks Nooda tee.
3. Kohanime muutmine - Nurmeotsa tee
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nurme tee nimeks Nurmeotsa
tee.
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Lina tn 18b korterelamu
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Lina tn 18b kinnistule
korterelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reo- ja
sademeveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega.
5. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvikäpa tee 6 ühepereelamu
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Audru alevikus Lõvikäpa tee 6
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega.
6. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvikäpa tee 4 ühepereelamu
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Audru alevikus Lõvikäpa tee 4
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega.
7. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Linnavalitsus otsustas algatada Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks
transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Juurde tekkivale elamumaa krundile kavandatakse uue elamu
rajamist.
8. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine
Linnavalitsus otsustas algatada Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu koostamise.
Planeeringualal paiknevad Tammiste aianduskooperatiivid/köögiviljamaad ja suvilad, mis
sihtotstarbeliselt kuuluvad väikeelamute hulka. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist
võtta piirkond kasutusele valdavalt elamualana, millele lisatakse kaubandus- ja teenindusfunktsioon,
samuti sotsiaalhoolekande funktsioon, nähakse ette lasteaia, avalike puhkealade ja mänguväljakute ning
lasteaia/huvikeskuse rajamine. Tammiste mets P2 kinnistule kavandatakse uut vibustaadioni.
9. Pärnu linn, Kitse tn 15 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Linnavalitsus otsustas määrata Pärnu linnas Kitse tn 15 ja Kitse tn 15y asuvate katastriüksuste liitmisel
tekkivale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn Kitse tn 15 ning sihtotstarbeks
elamumaa – 100%.
10. Nõusoleku andmine kinnisasja Sauga jõgi L3 koormamiseks reaalservituudiga
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas asuva kinnisasja Sauga jõgi L3 koormamisega reaalservituudiga
kinnisasja Vana-Sauga tn 28 kasuks paadisilla kasutamiseks ja rekonstrueerimiseks või uue ehitamiseks.
Vana-Sauga tn 28 asub Tartu Ülikooli Mereinstituudi välibaas. Instituut kasutab kinnistuga külgneval
Sauga jõel asuvat paadisilda igapäevaselt veesõidukitele varustuse peale- ja mahalaadimiseks. Paadisild

on amortiseerunud. Tartu Ülikool taotles paadisilda ja paadisilla alust veekogude alust maad (Sauga jõgi
L3) kasutusse reaalservituudi alusel silla rekonstrueerimiseks või vajadusel uue paadisilla ehitamiseks.
11. Kinnisasja Saugamõisa tee T3 võõrandamine Eesti Vabariigile
Linnavalitsus otsustas võõrandada tasuta Eesti Vabariigile kinnisasja Pärnu linnas Saugamõisa tee T3.
Saugamõisa tee T3 ühendab Eesti Vabariigile kuuluvat Pärnu Lennujaama teed Eametsa külas Tori vallas
asuva Tori vallale kuuluva Lennujaama teega. Saugamõisa tee T3 ja Tori vallale kuuluv Lennujaama tee
moodustavad terviktee Pärnu lennujaamani. Mõlemad teed on riigitee tunnustega, teed läbivad suurel
hulgal kaubaveod ja transiitliiklus. Liiklussagedust suurendab oluliselt Pärnu lennujaama renoveerimine.
Tori vald tegi ettepaneku vallale kuuluva Lennujaama tee võõrandamiseks Eesti Vabariigile. Seetõttu on
põhjendatud teha riigile ettepanek Pärnu linnale kuuluva Saugamõisa tee T3 tasuta võõrandamiseks
riigile, et tagada ligipääs juurdepääs regionaalsele lennujaamale Pärnu linna piirist mööda riigiteed.
12. Tasuta parkimisloa andmine
Linnavalitsus otsustas anda Tööinspektsioonile ühe tasuta parkimisloa Tööinspektsiooni ametisõiduki
Škoda parkimiseks Keskväljaku parklas ja Vee tänaval Keskväljak 1 kõrval. Parkimisloa tähtajaks on üks
aasta alates 11.01.2020.
13. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
Linnavalitsus anda nõusoleku „Supeluse Aastalaat vol 2“ (korraldaja Valge Karussell OÜ) korraldamiseks
8. augustil 2020 kella 14.00st kuni 9. augusti 2020 kella 02.00ni.
14. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava aastateks 2019-2022.
15. Linnavara kasutusse andmine Pärnu Spordikoolile)
Linnavalitsus otsustas anda alates 01. jaanuarist 2020 tähtajatult Pärnu Spordikooli kasutusse kinnistu
Suusa mets pindalaga 177461 m2 ja kinnistul paiknevad rajatised ning kinnistu asukohaga Riia mnt 277
pindalaga 23318 m2 ja kinnistul paiknevad hooned ja rajatised. Riia mnt 277 asub Raeküla staadion ja
linnavalitsus pidas otstarbekaks, et tegevust Raeküla staadionil ja suusaraja valmistamist Raeküla
metsas hakkab korraldama Pärnu Spordikool.
16. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Riia mnt 106 kaubandushoone
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Riia mnt 106 kinnistule
kaubandushoone püstitamiseks. Riia mnt 106 kinnistule soovib Lidl Eesti OÜ ehitada kaupluse, enne
ehitustegevuse algust tuleb planeerimisosakonda esitada ehitusprojekti ekspertiis.

