
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 4. mai 2020 istungist 
 
1.Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma kuni 24.04.2025 Pärnu 
linnavalitsuse esindajana piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
2. Pärnu Linnavalitsuse 01.04.2020 korralduse nr 215 „Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide 
õppetasu eriolukorra ajal“ muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu Linnavalitsuse 01.04.2020 korralduse nr 215 „Pärnu linnavalitsuse hallatavate 
huvikoolide õppetasu eriolukorra ajal“ punkte 2 ja 21 ja sõnastas need järgmiselt: 
„2. Alates 01.04.2020 kuni 31.05.2020 vabastatakse lapsevanemad õppetasust, kui õpilane lapsevanema 
nõusolekul ei soovi osaleda huvikooli poolt võimaldatavas õppes. 
21 Alates 01.04.2020 kuni 31.05.2020 rakendatakse õppetasu soodustust 25% senisest õppetasust.“ 
 
3. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Mai tn 69 korterelamu püstitamine    
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Mai tn 69 kinnistule 
korterelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte, sidevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
4. Ehitusloa andmine ajutisele ehitisele Pärnu linn, Tammiste mets P2 vibuväljak  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Tammiste mets P2 
kinnistule ajutiste ehitistena vibuväljaku, kohtunike maja, hoiumaja ja varikatuse püstitamiseks, 
kasutamise tähtajaja kuni 02.08.2025. 
 
5. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Kadri tn 19 kõrvalhoone püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Kadri tn 19 kinnistule 
kõrvalhoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega.   
 
6. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn, Suur-Jõe tänava kõnnitee    
Linnavalitsus otsustas anda välja ehitusloa Pärnu linnas Suur-Jõe tänav T16, Suur-Jõe tänav T17, Suur-Jõe 
tänav T18, Mere tänav T3, Waldhofi park P1, Waldhofi park P2 kinnistutele kõnnitee rajamiseks. 
 
7. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine    
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku algatada Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu 
koostamine ning jätta detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Huvitatud 
isiku sooviks on Voorimehe 5a ja 5b kinnistute liitmine ja krundile ridaelamu ning kõrvalhoone rajamine. 
 
8. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine  
Linnavalitsus moodustas restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjon koosseisus:  
esimees:  
Rainer Aavik                   - Pärnu abilinnapea  
liikmed:  
Kaido Koppel                 - Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja  
Kadri Karjus                    - Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna arhitekt 
Kristi Kalamees              - Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna arhitekt 
Janno Poopuu               - Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna linnakujunduse spetsialist  
Tiit Raev                          - arhitekt 
Helle-Triin Hansumäe    - Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik 
 



9. Riigihanke “Pärnu linna Paikuse ja Audru osavaldade kruusateede remont 2020. aastal“ 
pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja 
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine   
Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke “Pärnu linna Paikuse ja Audru osavaldade 
kruusateede remont 2020. aastal“. Hange on jaotatud osadeks: 
Osa 1 – Paikuse kruusateede remont 
Osa 2 – Audru kruusateede remont. 
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 22.04.2020 esitasid pakkumused järgmised 
pakkujad: 
1) AS Eesti Teed osadele 1 ja 2; 
2) Lääne Teed OÜ osadele 1 ja 2; 
3) AS TREF Nord osadele 1 ja 2; 
4) OÜ NURME TEEDEEHITUS osadele 1 ja 2. 
Linnavalitsus tunnistas kõigi pakkujate esitatud pakkumused hankemenetlusel vastavaks kui riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused.  
Linnavalitsus tunnistas edukaks madalaima hinnaga pakkumused, mis vastavad riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele: 
1. Osas 1 AS Eesti Teed pakkumus maksumusega 99 702,38 eurot ilma käibemaksuta; 
2. Osas 2 AS Eesti Teed pakkumus maksumusega 46 948,92 eurot ilma käibemaksuta. 
Linnavalitsus hindas AS Eesti Teede selgitusi pakkuja usaldusväärsuse tõendamiseks, pidas neid piisavaks 
ning jättis eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata. Linnavalitsus kvalifitseeris hankemenetlusel 
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja ja volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat 
sõlmima hankelepingud riigihanke alusdokumentide alusel  
 
10. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks   
Linnavalitsus seadis Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse järgmistele Jõõpre külas asuvatele kinnisasjadele: 
1. Aisa tee 2 elektroonilise side maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses, sundvalduse ala 163 m2; 
2. Audru tee 2 elektroonilise side maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses, sundvalduse ala 27 m2; 
3. Aisa tee elektroonilise side maakaabelliini ja jaotuskapi rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 248 m2. 
 
 


