
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 17. oktoobri 2022 istungist 
  
  
1.Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 
Linnavalitsus otsustas toetada sotsiaalprojekte alljärgnevalt: 

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa 
MTÜ Pärnu Pimedate Ühing „Ma näen sind südamega“ 2 000 eurot; 
MTÜ Pärnumaa Lasterikkad „Ukraina sõjapõgenike abistamine“ 750 eurot 

  
2. Pärnu linnavalitsuse 6. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade 
kinnitamine” muutmine 
Muudeti Pärnu linnavalitsuse 6. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade 
kinnitamine” punki, mis puudutab Lindi raamatukogu lahtioleku aegu järgmiselt: 
„1.2.6 Lindi Raamatukogu E, T, K 12.00-18.00 N 11.00 -15.00 
  
3. Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ edukaks tunnistatud 
pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja 
kodukompostrid Pärnu Linna”. Hange oli jaotatud osadeks: 
I osa - Biojäätmete konteinerid; 
II osa - Soojustatud kiirkompostrid. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 7. septembriks 2022 kell 13.00 esitas Kleenoil Eesti OÜ pakkumused 
hanke osadele 1 ja 2. 
Linnavalitsus tunnistas 10. oktoobril toimunud istungil mõlemad pakkumused riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks ja tunnistas hankemenetlusel edukaks Kleenoil 
Eesti OÜ esitatud pakkumused: 
Hanke osas 1 – maksumusega 1629,60 eurot koos käibemaksuga; 
Hanke osas 2 – maksumusega 106 056,48 eurot koos käibemaksuga. 
Tänasel linnavalitsuse istungil otsustas linnavalitsus jätta Kleenoil OÜ hankemenetlusest kõrvaldamata. 
Arenguosakonna juhataja sõlmib ettevõttega riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingu. 
  
4. Volituse andmine 
Linnavalitsus volitas Kärolin Nirki täitma Pärnu linna liikmeõiguste teostaja ülesandeid MTÜ Eesti 
Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku 20.10.2022 toimuval üldkoosolekul. 
  
5. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine 
Kutsuti tagasi ja nimetati uued nõukogude liikmed AS Pärnu Vesi, Estonia Spa Hotels AS, OÜ Paikre, SA 
Pärnu Haigla ja SA Pärnumaa Arenduskeskusesse.  
  
6. Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 830 "Liikmeõiguste teostajate määramine " 
muutmine 
Muudeti Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 830 „Liikmeõiguste teostajate määramine“ 
punkte 1.2 ja 1.5 ja sõnastada need järgmiselt: 
„1.2. Priit Annus- Mittetulundusühing Pärnu Lahe Partnerluskogu; 
1.5. Eero Rändla - Mittetulundusühing Rohelise Jõemaa Koostöökogu“. 
  
 7. Pärnu linnavalitsuse 29.10.2010 korralduse nr 570 „Tasumäärade kinnitamine“ kehtetuks 
tunnistamine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 29.10.2010 korralduse nr 570 „Tasumäärade 
kinnitamine“, millega kehtestati linnavalitsuse väikebussi kasutusse andmise tasu. 
  



8. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Vahe tn 15 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Vahe tn 15 kinnistule korterelamu 
püstitamiseks AB Luhse ja Tuhal töö nr. 2141 kohaselt koos  ehitise teenindamiseks vajaliku 
veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse rajamisega, arvestades 
kooskõlastustingimusi. 
  
9. Ehitusloa andmine, Tõstamaa alevik, Lootuse tn 1a 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Tõstamaa alevikus asuvale Lootuse tn 1a kinnistule abihoone 
püstitamiseks. 
  
10. Tee ehitusloa andmine, Papsaare küla, Lehtmetsa tee, Jõeserva tee, Pajuvälja tee 
Linnavalitsus otsustas anda tee ehitusloa Papsaare külas Pajuvälja tee, Lehtmetsa tee ja Jõeserva tee 
kinnistutele sõidutee rajamiseks. Enne ehitustööde alustamist tuleb taotleda kaevetööde luba Pärnu 
linnavalitsuse ehitus- ja taristuteenistuselt. 
  
11. Pärnu linnas Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Pärnu linnas asuva Aru tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Huvitatud isiku 
eesmärgiks on Aru tn 11 kinnistule nelja maapealse korrusega korterelamu rajamine, krundile 
ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ning haljastus-, liiklus-, parkimislahenduse, 
vajadusel kommunikatsioonide kavandamine. 
   
12. Pärnu linnas Lembitu tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Linnavalitsus otsustas muuta Lembitu tn 30 katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% ärimaa) ning 
määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa. 
  
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Aasa tn 16 
kinnistule 
Linnavalitsus täpsustas Pärnu Linnavalitsuse 9.09.2008 korraldusega nr 598 kehtestatud Tallinna mnt 28 
ja 30 kinnistute detailplaneeringu hoonestuse ja kruntimise skeemi ja seletuskirja, lubades suurendada 
detailplaneeringuga Aasa tn 16 kinnistul hoonele ettenähtud hoonestusala 10% ulatuses. Muus osas 
jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
  
14. Sundvalduse seadmine, Papsaare küla, Punga 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks 
ning talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Papsaare külas asuval Punga 
kinnistul. 
  
15. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas“ 
edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud 
jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas”. Hange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 — Veopiirkond I - Pärnu jõe paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste, Rääma, Ülejõe, Vana-
Pärnu); 
Osa 2 — Veopiirkond II - Pärnu jõe vasakkaldale jäävad linnaosad (Raeküla, Papiniidu, Mai, Rannarajoon, 
Kesklinn); 
Osa 3 — Veopiirkond III - Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavallad. 
  
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 12. septembriks 2022 kell 13 esitasid hanke kõikidele osadele 
pakkumused RAGN-SELLS AS ja Eesti Keskkonnateenused AS. 



Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel vastavaks RAGN-SELLS AS hanke osadele 1, 2 ja 3 esitatud 
pakkumused kui riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused. 
Linnavalitsus lükkas tagasi Eesti Keskkonnateenused AS hanke osadele 1, 2 ja 3 esitatud pakkumused, 
sest pakkuja pakutud hind ei vasta riigihanke alusdokumentides lisa 3 vormi 6 „Pakkumuse maksumus“ 
sätestatud tingimustele. 
  
Linnavalitsus tunnistas 10. oktoobril 2022 toimunud istungil hankemenetlusel edukaks: 
1. Osa 1 — Veopiirkond I - RAGN-SELLS AS esitatud pakkumuse kui riigihanke alusdokumentide punktis 
14.6 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel summaarselt kõige enam 100 hindepunkti saanud 
pakkumuse;  
2. Osa 2 — Veopiirkond II - RAGN-SELLS AS esitatud pakkumuse kui riigihanke alusdokumentide punktis 
14.6 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel summaarselt kõige enam 100 hindepunkti saanud 
pakkumuse;  
3. Osa 3 — Veopiirkond III - RAGN-SELLS AS esitatud pakkumuse kui riigihanke alusdokumentide punktis 
14.6 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel summaarselt kõige enam 100 hindepunkti saanud 
pakkumuse. 
  
Linnavalitsuse istungil otsustati jätta RAGN-SELLS AS hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseerida 
pakkuja. Linnamajanduse osakonna juhataja sõlmib ettevõttega riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingud. 
  
16. Riigihanke „Pärnu linna 2022.-2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete 
auditeerimine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata 
jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas Pärnu linna 2022.-2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete 
auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuse tellimiseks ühishanke Pärnu Vesi ASiga, Estonia Spa Hotels 
ASiga, SAga Pärnu Haigla ja OÜga Paikre. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 27. septembriks 2022 kell 13 
esitasid pakkumused KPMG Baltics OÜ ja AUDIITORBÜROO ELSS OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas 10. oktoobril 2022 toimunud istungil mõlemad pakkumused riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks ja tunnistas hankemenetlusel edukaks 
AUDIITORBÜROO ELSS OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 129 624 eurot koos käibemaksuga kui 
riigihanke alusdokumentides sätestatud pakkumuste hindamise kriteeriumite kohaselt kõige madalama 
hinnaga pakkumuse. 
Tänasel linnavalitsuse istungil otsustati võitja jätta hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseerida 
pakkuja. Raamatupidamise teenistuse pearaamatupidaja-teenistuse juhataja sõlmib ettevõttega 
riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingu. 
  
17. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2022-2023“ 
edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna 
Paikuse ja Tõstamaa osavallas 2022-2023”. Hange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 - Paikuse I piirkond (Paikuse, Silla, Vaskrääma, Tammuru); 
Osa 2 - Paikuse II piirkond (Seljametsa, Põlendmaa); 
Osa 3 - Paikuse III piirkond (Paikuse kergliiklusteed); 
Osa 4 - Tõstamaa I piirkond (Tõstamaa – Tõhela, Tõstamaa kergliiklusteed); 
Osa 5 - Tõstamaa II piirkond (Kastna); 
Osa 6 - Tõstamaa III piirkond (Seliste - Pootsi). 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 26. septembriks 2022 kell 13 esitasid pakkumused: 
1) OÜ Sooselja hanke osale 4; 
2) Manitec OÜ hanke osadele 4 ja 5; 



3) MKM Infra OÜ hanke osadele 1, 2 ja 3; 
4) Raynmet FIE Rainer Rand hanke osale 6. 
 Linnavalitsus tunnistas 10. oktoobril 2022 toimunud istungil kõik pakkumused riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks ja tunnistas hankemenetlusel edukaks järgmiste 
pakkujate esitatud pakkumused kui pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt kõige madalama 
hinnaga pakkumused: 
1. hanke osas 1 - MKM Infra OÜ tunnihinna maksumusega 94,80 eurot koos käibemaksuga; 
2. hanke osas 2 - MKM Infra OÜ tunnihinna maksumusega 82,80 eurot koos käibemaksuga; 
3. hanke osas 3 - MKM Infra OÜ tunnihinna maksumusega 70,80 eurot koos käibemaksuga; 
4. hanke osas 4 - Manitec OÜ tunnihinna maksumusega 115,20 eurot koos käibemaksuga; 
5. hanke osas 5 - Manitec OÜ tunnihinna maksumusega 116,40 eurot koos käibemaksuga; 
6. hanke osas 6 - Raynmet FIE Rainer Rand tunnihinna maksumusega 84,00 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsuse istungil jäeti võitjad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeriti pakkujad.  Taristu- 
ja ehitusteenistuse juhataja sõlmib võitjatega riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingud.  
  
18. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2022-2023“ edukaks tunnistatud 
pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna 
Audru osavallas 2022-2023”. Hange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 - Audru osavalla I piirkond Papsaare küla, Audru alevik, Valgeranna küla Lemmetsa küla teede ja 
parklate lumetõrje. Talihooldustööd hõlmavad ka libedustõrjet kloriidiga ühistranspordi liine läbivatel 
teedel: Elise tee, Elu tee, Põllu tee, Käreda tee; 
Osa 2 - Audru osavalla II piirkonnas: Soeva, Ahaste, Aruvälja küla teede ja kõnnitee lumetõrje; 
Osa 3 – Audru osavalla III piirkonnas: Kärbu, Põhara, Liiva küla teede lumetõrje; 
Osa 4 - Audru osavalla IV piirkonnas: Jõõpre teed, kõnnitee ja parklad, Oara, Malda küla teede 
lumetõrje; 
Osa 5 - Audru osavalla V piirkonnas: Ridalepa ja Saari küla teede lumetõrje; 
Osa 6 - Audru osavalla VI piirkonnas: Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi (kuni Aiandi teeni) ja Tuuraste küla 
teede lumetõrje; 
Osa 7 - Audru osavalla VII piirkonnas: Lindi (alates Aiandi teest), Liu ja Marksa küla teede lumetõrje; 
Osa 8 - Audru osavalla VIII piirkonnas: Kihlepa teed (kuni Tõstamaa maanteeni), Eassalu, Soomra küla 
teede lumetõrje; 
Osa 9 - Audru osavalla IX piirkonnas: Lavassaare aleviku teede, tänavate, kõnniteede ja parklate 
lumetõrje; 
Osa 10 - Audru osavalla X piirkonnas: Audru osavalla kergliiklusteede (koos mahasõitudega) lume ja 
libedustõrje graniitsõelmetega. 
 
 Pakkumuste esitamise tähtajaks, 26. septembriks 2022 kell 13 esitasid pakkumused: 
1) Verston OÜ hanke osale 1; 
2) FIE Jaanus Oja hanke osale 2; 
3) OÜ Mütsi Talu hanke osale 4; 
4) Põldeotsa osaühing hanke osale 5; 
5) Sven Ende hanke osale 6; 
6) OÜ Otsa-Marja hanke osale 8; 
7) Manitec OÜ hanke osale 9; 
8) MKM Infra OÜ hanke osale 1. 
Hanke osadele 3, 7 ja 10 pakkumusi ei esitatud. 
Linnavalitsus tunnistas 10. oktoobril 2022 toimunud istungil kõik pakkumused riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks ja tunnistas hankemenetlusel edukaks järgmiste 
pakkujate esitatud pakkumused kui pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt kõige madalama 
tunnihinnaga pakkumused: 



1. hanke osas 2 - FIE Jaanus Oja tunnihinna maksumusega 90,00 eurot koos käibemaksuga; 
2. hanke osas 5 - Põldeotsa osaühing tunnihinna maksumusega 88,80 eurot koos käibemaksuga; 
3. hanke osas 6- FIE Sven Ende tunnihinna maksumusega 80,40 eurot koos käibemaksuga; 
4. hanke osas 8 - OÜ Otsa-Marja tunnihinna maksumusega 69,60 eurot koos käibemaksuga. 
 Linnavalitsus lükkas 10. jaanuaril 2022 toimunud istungil tagasi järgmiste pakkujate esitatud 
pakkumused: 
1. hanke osas 1 - MKM Infra OÜ, sest pakkuja ei vastanud hankija selgitustaotlusele viie tööpäeva 
jooksul selgitustaotluse saamisest; 
2. hanke osas 1 - Verston OÜ, sest esitatud tunnihind ületab hankelepingu eeldatavat maksumust; 
3. hanke osas 4 - OÜ Mütsi Talu, sest esitatud tunnihind ületab hankelepingu eeldatavat maksumust; 
4. hanke osas 9 - Manitec OÜ, sest esitatud tunnihind ületab hankelepingu eeldatavat maksumust. 
Linnavalitsuse istungil jäeti võitjad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeriti pakkujad.  Taristu- 
ja ehitusteenistuse juhataja sõlmib võitjatega riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingud. 
  
19. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn, Audru alevik, Luige tee 
Anti välja tee ehitusluba Pärnu linn, Audru alevik, Luige tee L1 (katastritunnus 62401:001:1694) ,Audru 
alevik, Luige tee L1 (katastritunnus 62401:001:1703) ja Audru alevik, Luige tee (katastritunnus 
62401:001:0564) kinnistutele sõidutee (ehitisregistri kood 221392910) rajamiseks. 
  
20. Pärnu Linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ muutmine 
Muudeti Pärnu Linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ punkti 1 
järgmiselt: 
1.1. arvata komisjoni koosseisust välja Varje Tipp ja kinnitada komisjoni liikmeks abilinnapea Ene Täht – 
linnavalitsuse esindaja; 
1.2. asendada sõnad „kohaliku Ukraina kogukonna esindaja“ sõnadega „Ukraina Selts Vitšisna esindaja 
  
  
  
 


