
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 9. mai 2022 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 29.10.2022 alaealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine 
Linnavalitsus otsustas määrata 2022. aasta Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna ja rahalise 
preemia summas 5000 eurot dokumentalistile, Pärnu Uue Kunsti Muuseumi rajajale ning paljude 
kultuurisündmuste algatajale ja korraldajale Mark Soosaarele. 
 
3. Pärnu linnas Liiva tn 22a kinnistu detailplaneeringu algatamine 
Linnavalitsus algatas Liiva tn 22a kinnistu detailplaneeringu koostamise. Huvitatud isiku eesmärgiks 
on määrata ehitusõigus krundile teise elamu püstitamiseks. Olemasolev miljööväärtuslik hoone on 
kavas säilitada ja renoveerida vastavalt miljööalal kehtivatele tingimustele. 
  
4. Pärnu linnas Lubja tn 41 koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus otsustas muuta Lubja tn 41 maaüksuse koha-aadressi paralleelaadressiks ning määrata 
hoonetele koha-aadressid järgmiselt: 
1. uus maaüksuse koha-aadress Lubja tn 41 // Nurme tn 38; 
2. elamu (ehitisregistrikood 103040009) unikaalaadress Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 41; 
3. garaaž (ehitisregistrikood 121340424) unikaalaadress Pärnu linn, Pärnu linn, Nurme tn 38. 
  
5. Pärnu linnas Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus otsustas määrata Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja Maarja tn 11 asuvate katastriüksuste piiride 
muutmisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pos 1 - koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Maarja tn 9; sihtotstarve: elamumaa – 100%; 
2. Pos 2 - koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Maarja tn 11; sihtotstarve: elamumaa – 100%; 
3. Pos 3 - koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Peetri tn 4; sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
  
6. Pärnu linnas Rõugu tn 14 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus otsustas määrata Rõugu tn 14 ja Rõugu tn 14y asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Rõugu tn 14 ning sihtotstarbeks elamumaa – 
100%. 
  
7. Pärnu linnas Kesk tn 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Kesk tn 3 katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks vastavalt jagamise 
plaanile ning määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Kesk tn 3; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Haapsalu mnt 42; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
  
8. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning 
edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus”. 
Riigihange oli jaotatud osadeks, millest: 
Osa 1 – Pärnu Mai ja Raeküla linnaosade piirkond; 
Osa 2 – Pärnu Rääma linnaosa piirkond. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 02. maiks kell 13.00 esitasid pakkumused hanke kõikidele osadele 
järgmised pakkujad: 



1) Kagumari OÜ; 
2) KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ; 
3) SOL Baltics OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks ja tunnistas: 
1. hanke osas 1 edukaks Kagumari OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 241 800,00 eurot koos 
käibemaksuga; 
2. hanke osas 2 edukaks SOL Baltics OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 146 941,20 eurot koos 
käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis võitjad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris nad. Linnamajanduse 
osakonna juhataja sõlmib võitjatega hankelepingud riigihanke alusdokumentide alusel. 
  
9. Komisjoni moodustamine 
Linnavalitsus moodustas Ukraina abistamise fondist väljamaksete tegemiseks komisjoni, kuhu 
kuuluvad kolm linnavalitsuse esindajat, kolm linnavolikogu esindajat ja üks kohaliku Ukraina 
kogukonna esindaja. 
 


