
Pärnu Linnavalitsuse 21.11.2016 istungi ülevaade 
 
1. Pärnu linna 2016. aasta kultuuri aastapreemiate määramine 
Määrati Pärnu linna 2016. aasta kultuuri aastapreemiad. Loomingupreemia summas 1500eurot Vello 
Paluojale 21-st portreest koosneva näituse „Teletuttavad“ ja raamatu „Pärnu. Portreed ja linnavaated 1989-
2016“ eest ja korraldajapreemia summas 1500 eurot rahvusvahelise suupillifestivali Pärnu Harmonica 
Festival 2016 peakorraldajale Elmar Tringile. 
 
2. Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korra muutmine 
Kinnitati Pärnu Linnavalitsuse 17. märtsi 2015 määruses nr 3 “Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise 
müügikoha paigaldamise kord” muudatused. Paragrahv 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(2) Enne planeerimisosakonna otsust annavad arvamuse majandusosakonna liikluse spetsialist, kes hindab 
hooajalise laienduse liiklusturvalisust, planeerimisosakonna arhitekt, kes hindab sobivust linnaruumi, ning 
vajadusel annab muinsuskaitsealase loa Muinsuskaitse amet.“ Paragrahv 11 lõige 2 muudetakse ja 
sõnastatakse järgmiselt:„(2) Enne majandusosakonna otsust annavad arvamuse majandusosakonna liikluse 
spetsialist, kes hindab ajutise müügikoha liiklusturvalisust, planeerimisosakonna arhitekt, kes hindab 
sobivust linnaruumi, ning vajadusel annab muinsuskaitsealase loa Muinsuskaitse amet.“ 
 
3. Kooli tn 20a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 
Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 22. juuni 2015 korraldusega nr 349 “Kooli tn 20a kinnistu 
detailplaneeringu koostamise algatamine” algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus ja tunnistada 
nimetatud korraldus kehtetuks. 
 
4. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Määrati Jüri tn 3 (katastritunnus 62501:006:1650; kinnistu registriosa nr 54905) asuva kinnistu jagamisel 
uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed 
järgmiselt: 
koha-aadress                    ehituskrundi number                                   sihtotstarve 
Jüri tn 3                                               165                                                        elamumaa (001; E) – 100% 
Maarja tn 1b                                     2387                                                     elamumaa (001; E) – 100% 
 
Määrati hoonetele uued koha-aadressid järgmiselt 
elamu (ehitisregistrikood 103008367) unikaalaadress Jüri tn 3; 
elamu (ehitisregistrikood 120287107) unikaalaadress Maarja tn 1b. 
 
5. Tamme 11a elamu ja garaaži ehituslubade vaide tähtaja pikendamine 
Otsustati pikendada esitatud vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva. 
 
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumise korraldamine 
Tunnistati osalejate puudumise tõttu nurjunuks Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna poolt Pärnu 
Linnavalitsuse 03.10.2016 korralduse nr 542 alusel Pärnu Rannastaadioni hoones paiknevate 
toitlustusettevõtte ruumide kasutusse andmiseks 08.11.2016 läbi viidud eelläbirääkimistega pakkumine.  
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnal korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Pärnus Ranna pst 2 
asuvas Rannastaadioni hoones paiknevate 91,7 m2 üldpinnaga toitlustusettevõtte ruumide ja nende juurde 
kuuluva ligikaudu 170 m2 pinnaga terrassi ja 8,8 m2 laoruumi kasutusse andmiseks.  
 
  



7. Riigihanke „Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” pakkujate 
kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine 
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu linna liikluskorraldusvahendite 
hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” (reg.number 178716).  
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 16. novembriks,  esitasid pakkumused järgmised 
pakkujad: 
1) Lemminkäinen Eesti AS (registrikood 10114029); 
2) AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362);  
3) OÜ KIIRWARREN.KL (registrikood 11169541); 
4) AS Signaal TM (registrikood 12394501). 
Kvalifitseeriti riigihanke „Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” 
(reg.number 178716) hankemenetlusel järgmised pakkujad, sest pakkujate majanduslik ja finantsseisund 
ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele: 
1.1  Lemminkäinen Eesti AS (registrikood 10114029); 
1.2 AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362); 
1.3 OÜ KIIRWARREN.KL (registrikood 11169541); 
1.4 AS Signaal TM (registrikood 12394501). 
Tunnistati riigihanke „Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” 
(reg.number 178716) hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui 
hankedokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused: 
2.1  Lemminkäinen Eesti AS (registrikood 10114029); 
2.2 AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362); 
2.3 OÜ KIIRWARREN.KL (registrikood 11169541); 
2.4 AS Signaal TM (registrikood 12394501). 
Tunnistati riigihanke „Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” 
(reg.number 178716) hankemenetlusel edukaks pakkuja AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) esitatud 
pakkumus maksumusega 479 880,00 (nelisada seitsekümmend üheksa tuhat kaheksasada 
kaheksakümmend) eurot ilma käibemaksuta. 
 
8. Tasuta parkimisloa andmine 
Otsustati  väljastada Tööinspektsiooni Lääne inspektsioonile tasuta parkimisluba tähtajaga üks aasta 
mootorsõidukile registreerimisnumbriga 588 TKN parkimiseks Pärnu linnas Vee tänaval Keskväljak 1 kõrval 
ning Nikolai tänava parklas. 
 


