
Ülevaade	  Pärnu	  linnavalitsuse	  26.	  juuni	  2018	  istungist	  
	  
1.	  Loa	  andmine	  projektlaagri	  pidamiseks	  
Anti	  luba	  projektlaagri	  pidamiseks	  Pärnu	  linna	  haldusterritooriumil	  
järgmiselt:	  
-‐	  	  Orienteerumisklubi	  West	  laager	  „Suvine	  projektlaager	  orienteerumises“	  
16.07-‐	  21.07.2018.	  Laagri	  läbiviimise	  koht	  on	  MTÜ	  Pärnu	  Vabakooli	  Seltsi	  
Pärnu	  Noorte	  Vabaajakeskus,	  Noorte	  Väljak	  2,	  Pärnu	  ja	  linnaruumis	  
erinevatel	  maastikel;	  
-‐	  	  Viljandi	  Spordikooli	  laager	  „Viljandi	  Spordikooli	  sõudmise	  suvelaager“	  
03.08	  -‐12.08.2018.	  Laagri	  läbiviimise	  koht	  on	  Pärnu	  Sõudekeskus	  Kalev,	  
Suur-‐Jõe	  50b,	  Pärnu.	  
	  
2.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  12.märtsi	  2018	  korralduse	  nr	  268	  
“Munitsipaalharidusasutuste	  õppekoha	  tegevuskulu	  ja	  
amortisatsioonikulu	  maksumuste	  kinnitamine”	  muutmine	  
Otsustati	  lisada	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  12.	  märtsi	  2018	  korralduse	  nr	  268	  “	  
Munitsipaalharidusasutuste	  õppekoha	  tegevuskulu	  ja	  amortisatsioonikulu	  
maksumuste	  kinnitamine	  ”	  punktile	  3	  alapunktid	  3.6	  ja	  3.7	  ning	  sõnastada	  
need	  järgmiselt:	  
-‐	  	  Audru	  Kool	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  eurot	  kuus;	  
-‐	  	  Paikuse	  Huvikool	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  eurot	  kuus.	  
	  	  
3.	  Laste	  arvu	  suurendamine	  koolieelsetes	  lasteasutustes	  
Otsustati	  suurendada	  laste	  arvu	  Pärnu	  linna	  koolieelsete	  lasteasutuste	  
rühmades	  2018/2019	  õppeaastal.	  
	  
4.	  Ehitusloa	  väljastamine	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas	  Papsaare	  külas,	  Lõvisüda	  tee	  17	  
kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  
veetorustiku,	  reoveekanalisatsiooni	  ning	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
5.	  Restaureerimistoetuste	  eraldamine	  
Võttes	  aluseks	  Pärnu	  Linnavolikogu	  29.	  märtsi	  2018	  määruse	  nr	  12	  
„Restaureerimistoetuse	  ja	  –preemia	  määramise	  kord“	  ning	  arvestades	  Pärnu	  
linna	  restaureerimistoetuste	  ja	  –preemiate	  määramise	  	  komisjoni	  14.	  juuni	  
2018	  otsust,	  kinnitati	  linnavalituse	  istungil,	  restaureerimistoetused	  
kirikuhoonetele:	  



-‐	  EELK	  Pärnu	  Eliisabeti	  kogudus,	  Eliisabeti	  kiriku	  katuse	  renoveerimistöödeks	  
40	  000	  eurot;	  
-‐	  Eesti	  Apostlik	  Õigeusu	  Kirik	  MTÜ,	  Jõõpre	  kiriku	  altari	  põranda	  
renoveerimistöödeks	  2500	  eurot;	  
-‐	  EELK	  Audru	  Püha	  Risti	  kogudus,	  Audru	  kiriku	  katuse	  remonttöödeks	  340	  
eurot.	  
	  	  
Lisaks	  eraldati	  eraisikutele	  ja	  korteriühistutele	  2018.	  aasta	  
restaureerimistoetusi	  kokku	  summas	  49	  412	  eurot.	  
	  	  
6.	  Paikuse	  Spordikeskuse	  ruumide	  soodustingimustel	  kasutusse	  andmine	  
Otsustati	  anda	  Paikuse	  Spordikeskuse	  suur	  saal	  kasutusse	  lauatennise	  
karikasarja	  etappide	  läbiviimiseks	  perioodil	  20.10.2018,	  04.11.2018,	  
03.02.2019	  ja	  30.03.2019	  soodustusega	  150	  eurot	  1	  võistluspäev.	  	  
7.	  Tasuta	  parkimisloa	  andmine	  
Otsustati	  anda	  Pernova	  Hariduskeskusele	  üks	  parkimisluba	  mootorsõiduki	  
registreerimisnumbriga	  090	  BXM	  parkimiseks	  Pärnu	  ranna	  tasulisel	  
parkimisalal	  tähtajaga	  kuni	  10.	  august	  2018.	  
	  8.	  Riigihanke	  “Pärnu	  linna	  linnatänavate	  asfaltkatete	  remont	  2018	  aastal“	  
pakkumuste	  vastavaks	  tunnistamine,	  pakkumuse	  edukaks	  tunnistamine	  ja	  
pakkuja	  kvalifitseerimine	  Riigihanke	  “Pärnu	  linna	  linnatänavate	  asfaltkatete	  
remont	  2018	  aastal“	  hankemenetlusel	  tunnistati	  vastavaks	  järgmiste	  
pakkujate	  esitatud	  pakkumused:	  
-‐	  OÜ	  Viamer	  Grupp;	  
-‐	  YIT	  Infra	  Eesti	  AS;	  
-‐	  AS	  TREF	  Nord.	  
	  	  
Linnavalitsus	  tunnistas	  edukaks	  pakkuja	  OÜ	  Viamer	  Grupp	  esitatud	  
pakkumuse	  maksumusega	  119	  308,80	  €	  koos	  käibemaksuga.	  Riigihanke	  
pakkuja	  OÜ	  Viamer	  Grupp	  kvalifitseeriti,	  sest	  pakkuja	  majanduslik	  ja	  
finantsseisund	  ning	  tehniline	  ja	  kutsealane	  pädevus	  vastavad	  riigihanke	  
hankedokumentides	  esitatud	  kvalifitseerimise	  tingimustele. 
	  9.	  Riigihanke	  „Pärnu	  linna	  Paikuse	  osavalla	  Rukkilille	  tööstusküla	  teede-‐	  ja	  
tehnovõrkude	  ehitamine“	  pakkumuste	  vastavaks	  tunnistamine,	  
pakkumuse	  edukaks	  tunnistamine	  ja	  pakkuja	  kvalifitseerimine	  
Riigihanke	  „Pärnu	  linna	  Paikuse	  osavalla	  Rukkilille	  tööstusküla	  teede-‐	  ja	  
tehnovõrkude	  ehitamine“	  hankemenetlusel	  tunnistati	  vastavaks	  järgmiste	  
pakkujate	  esitatud	  pakkumused:	  



-‐	  YIT	  Infra	  Eesti	  AS;	  
-‐	  AS	  TREF	  Nord;	  
-‐	  Nurme	  Teedeehitus	  OÜ.	  
	  	  
Linnavalitsus	  tunnistas	  edukaks	  pakkuja	  AS	  TREF	  Nord	  esitatud	  pakkumuse	  
maksumusega	  797	  203,86	  €	  	  	  koos	  käibemaksuga.	  Riigihanke	  pakkuja	  AS	  
TREF	  Nord	  kvalifitseeriti,	  sest	  pakkuja	  majanduslik	  ja	  finantsseisund	  ning	  
tehniline	  ja	  kutsealane	  pädevus	  vastavad	  hanketeates	  esitatud	  
kvalifitseerimise	  tingimustele.	  
	  	  


