
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 3. aprilli 2017 istungist 
 
1. OÜ Kümblus audiitori nimetamine 
OÜ Kümblus 2016. aasta majandusaasta ülevaatuse läbiviijaks otsustati nimetada osaühing 
Audiitorfirma Klea vandeaudiitor Kalle Lahe. 

2. Noorsooprojektide korralduse muutmine 
Otsustati muuta  Pärnu Linnavalitsuse 09. jaanuari 2017 korralduse nr 9 “Toetuse eraldamine 
noorsooprojektidele” punkti 12 ja sõnastada see järgmiselt:  
 

“12. MTÜ Valik Rahvusvaheline 

tantsupäev 

300“ 

 
3. 2017/2018. õppeaasta jõuluvaheaja ja suvevaheaja kehtestamine Pärnu Täiskasvanute 
Gümnaasiumis 
Otsustati kehtestada Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis 2017/2018. õppeaasta jõuluvaheaeg 18. 
detsembrist 2017 kuni 07. jaanuarini 2018 ja 2017/2018. õppeaasta suvevaheaeg 12. juunist kuni 
25. augustini 2018. 

4. Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2016 korralduse nr 566 "Pärnu Rannastaadioni hinnakirja 
kehtestamine" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2016 korraldust nr 566 „Pärnu Rannastaadioni 
hinnakirja kehtestamine.“    
 
5. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneering. 
 
6. Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine ning jätta algatamata Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.  
 
7. Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine ja jätta algatamata Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 
 
8. Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute 
detailplaneering. 
 



9. Pärnu Linnavalitsuse 27.02.2017 korralduse nr 110 „Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli 
köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine“ 
punkti 2.3 kehtetuks tunnistamine ja Metos AS-i hanke osale 1 esitatud pakkumuse 
tagasilükkamine 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 27. veebruari 2017 korralduse nr 110 
Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” p.2.3 Metos AS 
esitatud pakkumuse hanke osas 1 tagasilükkamise kohta ja lükata tagasi esitatud pakkumus, sest 
pakkuja on muutnud HD lisa 1 vormi 9, eemaldades pakkumuse maksumuse tabelis ühe rea ja 
esitanud kahe külmkapi maksumuse asemel ühe külmkapi maksumuse ning ei ole lisanud 
illustreerivat materjali kolme seadme osas. 
 
 


