
	  

	  

Pärnu Linnavalitsuse 4. juuli 2016 istungi ülevaade	  
 	  
1. Volituste andmine	  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna spetsialist Pärnu linna esindajana 
sooritama piiratud teovõimega täisealise Pärnu linna kodaniku eest 
tehinguid ja toiminguid erinevates asutustes.	  
 	  
2. Volituste andmine	  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna spetsilist Pärnu linna esindajana 
sooritama piiratud teovõimega täisealise Pärnu linna kodaniku eest 
tehinguid ja toiminguid erinevates asutustes.	  
 	  
3. Raha eraldamine reservfondist	  
Otsustati linnavalitsuse reservfondist eraldada majandusosakonnale 
7740 eurot Pernova Hariduskeskuse loodusmaja (Tammsaare pst 57) 
hoonesse täiendava ventilatsiooni projekteerimiseks ja paigaldamiseks ja 
linnakantseleile 27 560 eurot tulenevalt tsiviilasjast nr 2-11-47820 
menetluskulude hüvitamiseks.	  
 	  
4. Riigihanke “Pärnu Väike-Posti tn 8A lasteaia mööbli ja sisustuse 
ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja 
edukaks tunnistamine	  
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke 
„Pärnu Väike-Posti tn 8A lasteaia mööbli ja sisustuse ostmine”. 
Riigihange oli jaotatud kolmeks osaks: mööbel, kuivatuskapid ja 
aknakatted.	  
Hankemenetlusel tunnistati edukaks OÜ Teritaja (mööbel), OÜ Kraft 
Wood (kuivatuskapid) ja AS Sunorek (aknakardinad).	  
	  	  
5. Riigihanke “Pärnu haridusasutustele arvutite rentimine” 
pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks 
tunnistamine	  
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke 
„Pärnu haridusasutustele arvutite rentimine“. Riigihange oli jaotatud 
viieks osaks: lauaarvutid, monitorid, sülearvutid ja dokkimiskomplektid, 
sülearvutid ja Tammsaare Kooli arvutid.	  
Riigihanke „Pärnu haridusasutustele arvutite rentimine“ 



	  

	  

hankemenetlusel tunnistati edukaks AS Ordi (lauaarvutis), Green IT OÜ 
ja AS SEB Liising (monitorid), AS Ordi (sülearvutid ja 
dokkimiskomplektid), Green IT OÜ ja AS SEB Liising (sülearvutid) 
ja  AS Ordi (Tammsaare Kooli arvutid).	  
 	  
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras	  
Otsustati anda alates 01. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2021 Elisa 
Eesti AS (registrikood 10178070) kasutusse 6 m2 suurune pind Pärnu 
linnas Suur – Sepa tn 16 asuva hoone katusekorrusel  paiknevast 
tehnilisest ruumist.	  
 	  
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras	  
Otsustati anda 19. juunist 2016 kuni 18. juunini 2021 otsustuskorras OÜ 
Eda ja Eerik (registrikood 10356301) kasutusse Pärnu linnas Tallinna 
mnt 2 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga 184,6 m2.	  
 	  
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras	  
Otsustati anda alates 16. septembrist 2016  kuni 15. septembrini 2026 
Fresenius Medical Care Estonia OÜ kasutusse Pärnu linnas Vee tn 2 
asuva hoone I korrusel paiknevad äriruumid üldpinnaga 188,9 m2.	  
 	  
9. Tasuta parkimislubade andmine	  
Otsustati anda tasuta parkimisload MTÜ Järvi Festivali kasutusse antud 
sõiduautodele, Üliõpilaste rannavõrkpalli  maailmameistrivõistluste 
korraldusmeeskonna mootorsõidukitele ja Monster Music OÜ  kasutuses 
olevale mootorsõidukile.	  
 	  
10. Ehitusloa väljastamine	  
Otsustati anda välja anda välja ehitusluba Vikerkaare tn 12 
(katastritunnus 62501:001:0297) kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, kanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega	  
	  	  
11. Ehitusloa väljastamine	  
Otsustati anda välja ehitusluba Karusselli 20 (katastritunnus 
62512:025:1160) kinnistul elamu (ehitisregistri kood 103014413) 
lammutamiseks kõrvaltingimusega: koostada ehitusajalooline uuring 



	  

	  

(ehitise dokumenteerimine) ja väärtuslikud detailid suunata 
taaskasutusse.	  
 	  
12. Ehitusloa väljastamine.	  
Otsustati anda välja ehitusluba Malmö tn 23 (katastritunnus 
62510:102:3560) kinnistule elu- ja ärihoone püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajalike rajatistega.	  
 	  
13. Ehitusloa väljastamine Savi tn 20 tootmishoone	  
Otsustati anda välja ehitusluba Savi tn 20 (katastritunnus 
62504:062:0920) kinnistule äri- ja tootmishoone püstitamiseks koos 
ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.	  
 	  
14. Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu	  
Otsustati algatada Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile 
sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed, 
ehituslikud ning haljastustingimused ja parkimislahendus. 
Detailplaneeringu koostamisega muudetakse kehtivat Pärnu linna 
üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarvete osas: väikeelamumaa (EE) 
juhtfunktsioon muudetakse ärimaa (Ä) juhtfunktsiooniks 100%.	  
	  	  
15. Karusselli tn 43a kinnistu detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine	  
Otsustati algatada Karusselli tn 43a kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja 
kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed 
ning ehituslikud tingimused. Detailplaneeringu koostamisega 
muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut väikeelamumaa krundile 
määratud maksimaalse täisehitusprotsendi osas. Maakasutuse 
juhtfunktsiooniks kinnistul on väikeelamumaa (EE), mida ei muudeta.	  
	  	  
16. Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 



	  

	  

hindamise algatamata jätmine	  
Otsustati algatada Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja 
krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed 
ning ehituslikud tingimused. Detailplaneeringu koostamisega 
muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut väikeelamumaa krundile 
määratud täisehitusprotsendi osas. Hoone laiendamisega võivad 
muutuda ka maakasutuse sihtotstarvete osakaalud.	  
	  	  
17. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine	  
Võeti vastu Rohu tn 12 kinnistu detailplaneering. Planeerimisosakonnale 
anti ülesandeks korraldada nimetatud detailplaneeringu avalik 
väljapanek.	  
	  	  
18. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse 
jätmiseks	  
Määrati moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Niidu tn 18c. 
Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega maatükil Pärnu linn, Niidu tn 
18c, sihtotstarve 100% tootmismaa pindalaga 5586 m².	  
 	  
19. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine	  
Anti Hirve tn 19 (katastritunnus 62508:027:8960; kinnistu registriosa nr 
347705) ja Hirve tn 19y (katastritunnus 62501:001:0504; kinnistu 
registriosa nr 347705) asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadress ja ehituskrundi number ning määrata 
sihtotstarve järgmiselt:	  
koha-aadress                          ehituskrundi number              sihtotstarve	  
Hirve tn 
19                                         896                                         elamumaa 
(001; E) – 100%.	  
 	  
20. Riigihanke “Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimise ja 
pikendamise projekteerimine Pärnu jõe paremkaldal” pakkujate 
kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuse 
vastavaks ja edukaks tunnistamine	  
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Jüri 
Jaansoni raja rekonstrueerimise ja pikendamise projekteerimine Pärnu 



	  

	  

jõe paremkaldal” (registreerimisnumber 175095).	  
Tunnistati riigihanke „Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimise ja 
pikendamise projekteerimine Pärnu jõe paremkaldal” 
(registreerimisnumber 175095) hankemenetlusel edukaks ühispakkujate 
OÜ Teehoiu Partnerid (registrikood 11395094), AS Triger (registrikood 
10053247), AS "VCI" (registrikood 44103041198) ja SIA “Inženieru 
birojs “Kurbada tilti”“ (40003485598) esitatud pakkumus 
maksumusega   21 160,00 (kakskümmend üks tuhat ükssada 
kuuskümmend) eurot ilma käibemaksuta.	  
 	  
21. Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli hoonete 
rekonstrueerimise ning restaureerimise projekteerimis- ja 
ehitustööd“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata 
jätmine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine	  
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke 
“Pärnu Vanalinna Põhikooli hoonete rekonstrueerimise ning 
restaureerimise projekteerimis- ja ehitustööd“ (registreerimisnumber 
175112)	  
Tunnistati riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli hoonete 
rekonstrueerimise ning restaureerimise projekteerimis- ja ehitustööd“ 
(registreerimisnumber 175112) hankemenetlusel edukaks AS YIT 
Ehitus (registrikood 10093801) pakkumus maksumusega 4 277 485,88 
(neli miljonit kakssada seitsekümmend seitse tuhat nelisada 
kaheksakümmend viis koma kaheksakümmend kaheksa) eurot koos 
käibemaksuga kui hankedokumentides sätestatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumi kohaselt kõige madalama hinnaga pakkumus.	  
 	  
22. Riigihanke “Pärnu Rannastaadioni hooldustehnika ostmine” 
pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste  vastavaks tunnistamine, 
pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine	  
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke 
„Pärnu Rannastaadioni hooldustehnika ostmine“ (registreerimisnumber 
174942).	  
Riigihange on jaotatud osadeks, millest	  
1) Osa 1 – Muruhooldustehnika;	  
2) Osa 2 - Õue väike-hooldustehnika;	  
3) Osa 3 – Siseruumide koristusmasinad ja –tarvikud;	  



	  

	  

4) Osa 4 – Töövahendid.	  
Tunnistati riigihanke „Pärnu Rannastaadioni hooldustehnika ostmine“ 
(registreerimisnumber 174942) hankemenetlusel edukaks pakkumus 
hanke osadele järgmiselt:	  
4.1 Osa 1 - TLi-Produktsiooni OÜ (registrikood 12876178) ja Techlink 
OÜ (registrikood 12416467) esitatud pakkumus 35 000,00 
(kolmkümmend viis tuhat) eurot ilma käibemakstuta;	  
4.2 Osa 2 - UAB „Sentios“ (registrikood 302597426) esitatud pakkumus 
9830,12 (üheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend koma kaksteist) 
eurot ilma käibemakstuta;	  
4.3 Osa 3 - UAB „Sentios“ (registrikood 302597426) esitatud pakkumus 
5179,19 (viis tuhat ükssada seitsekümmend üheksa koma üheksateist) 
eurot ilma käibemakstuta;	  
4.4 Osa 4 - AS Mecro (registrikood 10165452) esitatud pakkumus 
3609,00 (kolm tuhat kuussada üheksa) eurot ilma käibemakstuta.	  
 	  
23.Riigihanke “Pärnu Rannastaadioni IT-tehnika rentimine koos 
paigaldamise ja seadistamisega” pakkujate kvalifitseerimine, 
pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine	  
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke 
„Pärnu Rannastaadioni IT-tehnika rentimine koos paigaldamise ja 
seadistamisega“ (registreerimisnumber 175487).	  
Riigihange on jaotatud osadeks, millest	  
1) Osa 1 – Kassa ning kliendi- ja laohaldussüsteem;	  
2) Osa 2 – Tele-kaablivõrgu peajaam;	  
3) Osa 3 – Infotehnoloogiline riistvara.	  
Tunnistati  riigihanke „Pärnu Rannastaadioni IT-tehnika rentimine koos 
paigaldamise ja seadistamisega“ (registreerimisnumber 175487) 
hankemenetlusel edukaks pakkumus,	  
3.1 Osa 1 - EKTACO AS (registrikood 10076122) esitatud pakkumus 
6876,00 (kuus tuhat kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot ilma 
käibemakstuta;	  
3.2 Osa 3 - OÜ Datagate (registrikood 10345355) esitatud pakkumus 10 
400,00 (kümme tuhat nelisada) eurot ilma käibemakstuta.	  
 	  
24. Linnavara võõrandamine otsustuskorras	  
Võõrandati otsustuskorras ostuhinnaga 16 559 (kuusteist tuhat viissada 



	  

	  

viiskümmend üheksa) eurot (hind ei sisalda käibemaksu) kaasomanikule 
osaühingule Alfapower (registrikood 11396389)  635/5567 mõttelise osa 
kinnistust asukohaga Riia mnt 83 // 85, Pärnu linn (kinnistusregistriosa 
nr 2921005; katastritunnus 62501:001:0011; katastriüksuse sihtotstarve 
elamumaa 95	  
 	  


