
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 9. märtsi 2020 istungist 
  
1.Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse 
esindajana kuni 27.02.2025 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
2. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava 
ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine  
Linnavalitsus kinnitas Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse 
maksumuseks alates 1. aprillist 2020 ühekohalises toas 790 eurot kuus ning kahe- ja enamakohalistes 
tubades 700 eurot kuus. 
  
3. Pärnu linnavalitsuse 13. jaanuari 2020 korralduse nr 12 “Toetuse eraldamine noorsooprojektidele” 
muutmine  
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 13. jaanuari 2020 korralduse nr 12 „Toetuse 
eraldamine noorsooprojektidele“ punkti 1 alapunkti 3. 
  
4. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine  
Linnavalitsus tunnistas riigihanke „Vahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu 
üldhariduskoolidesse“ hankemenetluse hankeosas 2 kehtetuks, kuna edukas pakkuja ei ole hankija 
antud tähtaja jooksul hankelepingut allkirjastanud ja edasine viivitamine seaks ohtu hariduslike 
erivajadustega õpilaste üldhariduskoolidesse integreerimise projekti täieliku teostamise. Vajadus 
hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks hanke 2 osas on põhjendatud mõistliku aja jooksul CNC 
seadme paigaldamise, seadistamise ja tarkvaraga seotuse koolituse vajadusega. 
  
5. Riigihanke „Trükiste ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ 
pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuse edukaks tunnistamine 
ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine  
Linnavalitsus otsustas lükata riigihanke „Trükiste ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu 
üldhariduskoolidesse“ osas 1 tagasi RAHVA RAAMAT Aktsiaseltsi pakkumuse, kuna sortimendi 
muutmine on käsitletav olulise ja seega lubamatu muudatusena käsitletava väljakuulutamiseta 
hankemenetluse aluste kontekstis. 
Linnavalitsus tunnistas riigihanke osades 1 ja 2 vastavaks A&T Trading OÜ pakkumuse kui riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastav pakkumuse. 
Linnavalitsus tunnistas riigihankel edukaks ainsa vastavaks tunnistatud ja seega ühtlasi madalaima 
hinnaga pakkumuse: 
1. Osas 1 A&T Trading OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 5890 eurot ilma käibemaksuta; 
2. Osas 2 A&T Trading OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 6375 eurot ilma käibemaksuta. 
Linnavalitsus jättis A&T Trading OÜ riigihanke hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris ta 
edukaks pakkujaks, kuna kontrollimisel ei tuvastatud ühtki alust tema hankemenetlusest kõrvaldamiseks 
ja kvalifitseerimistingimusi ei ole pakkujatele esitatud, mistõttu puudub alus kvalifitseerimata jätmiseks. 
Linnavalitsus volitas haridusosakonna juhatajat sõlmima A&T Trading OÜga hankelepingud riigihanke 
alusdokumentide alusel. 
  
6. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine  
Linnavalitsus kehtestas Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasulise teenuste hinnakirja alates 1. aprillist 
2020 järgmiselt: 
  
1.1 Audru Spordikeskus:  
1.1. üksikpilet spordi- ja jõusaal 1,5 tundi, squashisaal 1 tund: 



1.1.1. täiskasvanu 3 eurot;  
1.1.2. täiskasvanu kümne korra pilet 20 eurot;  
1.1.3. laps kuni 18 aastani 1 euro;  
1.1.4. laps kuni 18 aastani kümne korra pilet 5 eurot;  
1.2. grupile ja ürituse korraldajale spordi- ja jõusaal ning squashisaal 1 tund 15 eurot, alates neljandast 
tunnist 4,50 eurot; 
1.3. saun:  
1.3.1. täiskasvanu 2 eurot;  
1.3.2. laps kuni 18 aastani 1 euro;  
1.3.3. pensionär reedeti alates kell 15:00 1 euro;  
1.4. spordivarustus:  
1.4.1. tennise- ja squashireket 1 euro;  
1.4.2. tennise- ja squashipall 0,50 eurot. 
  
2. Audru Kultuurikeskus: 
2.1. E-P kell 9.00-17.00 I korruse saalide tund 15 eurot, alates neljandast tunnist 5 eurot; 
       E-P kell 17.00-22.00 I korruse saalide tund 15 eurot; 
2.2. II korruse saali 1 tund 10 eurot, alates neljandast tunnist 3 eurot; 
2.3. peo korraldamine (sünnipäev, pulm jne) kestvusega 3-12 tundi koos köögi kasutamisega 120 eurot; 
2.4 kultuurikeskuse inventar  
2.4.1. lavamoodul (1*2m) 7 eurot/ööpäev;  
2.4.2 lavamoodul (0,5*2m) 5 eurot/ööpäev;  
2.4.3. lavamooduli jalg (20cm, 40cm, 60cm, 80cm) 0,50 eurot/tk/ööpäev; 
2.4.4. lavamooduli piire (1m, 2m) 2 eurot/tk/ööpäev;  
2.4.5. pop-up telk 30 eurot/ööpäev;  
2.4.6.kinoekraan 65 eurot/ööpäev. 
  
3. Audru Muuseum: 
3.1 majamuuseumi või õuemuuseumi külastus 1 euro; 
3.2 mõlema muuseumi külastus 2 eurot; 
3.3. laps kuni 18 aastani, õpetaja, teise muuseumi töötaja tasuta; 
3.4. kaminasaal 10 eurot tund. 
  
4. Korralduse punktides 1 – 3 nimetatud üüriobjektide kasutamine on tasuta: 
4.1. huviringidele, mis on suunatud lastele ja noortele; 
4.2. laulu- ja tantsupeo protsessis osalejatele.  
  
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Vabariigi kasuks 
Linnavalitsus andis Eesti Vabariigile (keskkonnaameti kaudu) nõusoleku Pärnu linna omandis olevatele 
kinnisasjadele, mis asuvad Pärnu linnas Valgeranna külas, isikliku kasutusõiguse seadmiseks: 
1. Poldri pumbamaja (kinnistusregistriosa nr 4670850, katastritunnus 16001:001:0194, pindala 17519 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% tootmismaa); 
2. Poldri tammi tee L3 (kinnistusregistriosa nr 15984250 katastritunnus 62401:001:0751, pindala 5,03 
ha, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa). 
  
8. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee ja 
19105 Audru tee Pärnu linna kasuks 
Linnavalitsus otsustas taotleda Eesti Vabariigilt Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Audru 
alevikus asuvatele järgmistele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele: 



1.19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee (kinnistusregistriosa number 8406250, katastritunnus 
15905:002:0077, sihtotstarve – transpordimaa, pindala 10,06 ha) isikliku kasutusõiguse ala suurus 115 
m²; 
2. 19105 Audru tee (kinnistusregistriosa number 5110050, katastritunnus 15904:003:0413, sihtotstarve 
– transpordimaa, pindala 87232 m²) isikliku kasutusõiguse ala suurus 37 m². 
  
9. Riigihanke “Lastestaadioni jääväljaku projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata 
jätmine ja kvalifitseerimine  
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke “Lastestaadioni jääväljaku 
projekteerimine ja ehitamine“. Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 17.02.2020 
esitasid pakkumused kolm ettevõtet või ettevõtjate gruppi. 
Linnavalitsus tunnistas kõigi pakkujate pakkumused hankemenetlusel vastavaks ja tunnistas 
hankemenetlusel edukaks madalaima hinnaga pakkumuse, mille esitasid Sonmak Group OÜ, OÜ 
SampoEhituse ja Tuulesoojus OÜ. Nende ühispakkumuse maksumus oli 497 762 eurot ilma 
käibemaksuta ja 597 314,40 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujad 
hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei tuvastatud ühtki alust nende hankemenetlusest 
kõrvaldamiseks. Linnavalitsus kvalifitseeris hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud 
pakkujad, kuna nende majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus kogumis 
vastavad riigihanke alusdokumentides sätestatule. 
Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialisti-teenistuse juhatajat sõlmima Sonmak 
Group OÜga hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel. 
  
10. Riigihanke “Pärnu linna teede pindamine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks 
tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2020 
aastal“. Riigihange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 – Pärnu linnatänavate pindamine; 
Osa 2 – Audru osavalla teede pindamine; 
Osa 3 – Paikuse osavalla teede pindamine; 
Osa 4 – Tõstamaa osavalla teede pindamine. 
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 2. märtsiks 2020 kell 11.00 esitasid pakkumused 
neli ettevõtet või ettevõtete gruppi, neist üks ainult osavaldade teede pindamiseks. 
Linnavalitsus tunnistas kõigi pakkujate pakkumused hankemenetlusel vastavaks ja tunnistas 
hankemenetlusel edukaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused: 
1. hanke osale 1 - AS Eesti Teed maksumusega 67 608 eurot koos käibemaksuga; 
2. hanke osale 2 - AS Eesti Teed maksumusega 215 971,87 eurot koos käibemaksuga; 
3. hanke osale 3 - AS Eesti Teed maksumusega 61 691,08 eurot koos käibemaksuga; 
4. hanke osale 4 - AS Eesti Teed maksumusega 200 467,20 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris hankemenetlusel edukaks 
tunnistatud pakkumused esitanud pakkuja AS Eesti Teed, sest pakkujal puuduvad hankemenetlusest 
kõrvaldamise alused ning pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus 
vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele. 
Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialisti-teenistuse juhatajat sõlmima AS-ga 
Eesti Teed hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel hanke osas 1. 
Linnavalitsus volitas Audru osavallakeskuse juhatajat sõlmima AS-ga Eesti Teed hankelepingu riigihanke 
alusdokumentide alusel hanke osas 2. 
Linnavalitsus volitas Paikuse osavallakeskuse juhatajat sõlmima AS-ga Eesti Teed hankelepingu 
riigihanke alusdokumentide alusel hanke osas 3. 



Linnavalitsus volitas Tõstamaa osavallakeskuse juhatajat sõlmima AS-ga Eesti Teed hankelepingu 
riigihanke alusdokumentide alusel hanke osas 4. 
  
11. Pärnu linnavalitsuse 2.12.2019 korralduse nr 779 muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 2.12.2019 korralduse nr 779 „Raba-Lai tänava silla 
arhitektuurivõistluse väljakuulutamine“ punkte 3.1 ja 4.1 ja sõnastas need järgmiselt: 
„3.1. Komisjoni esimees: 
Meelis Kukk – Pärnu linnavolikogu, volikogu liige.“ 
„4.1. Žürii esimees: 
Romek Kosenkranius – Pärnu linnavalitsus, linnapea.“ 
  
12. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine  
Linnavalitsus otsustas algatada Pärnu linnas asuvate Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu 
koostamise. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistute liitmine üheks krundiks ja Lai tn 15a 
krundile rajatava hoonestuse kavandamine osaliselt viiekorruselisena.  
  
13. Ehitusloa andmine Silla külas Kuigu tee 37    
Linnavalitsus otsustas välja anda ehitusloa, mis lubab Silla külas Kuigu tee 37 asuval kinnistul püstitada 
üksikelamu koos ehitist teenindava elektrivarustuse, veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamisega. 
  
14. Ehitusloa andmine Silla külas Kuigu tee 55     
Linnavalitsus otsustas välja anda ehitusloa, mis lubab Silla külas Kuigu tee 55 asuval kinnistul püstitada 
üksikelamu koos ehitist teenindava elektrivarustuse, veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamisega. 
  
15. Pärnu linnas Papiniidu tn 17, Papiniidu tänav T10 ja Suur-Jõe tänav T19 koha-aadresside ja 
sihtotstarvete määramine  
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Papiniidu tn 17, Papiniidu tänav T10 ja Suur-Jõe tänav T19 asuvate 
katastriüksuste piiride muutmisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 17, ärimaa 100%. 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tänav T10, transpordimaa 100%. 
3. Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tänav T19, transpordimaa 100%. 
  
16. Pärnu linnas Kooli tn 15 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Kooli tn 15 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Kooli tn 15, elamumaa – 100%. 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Kooli tn 17, elamumaa – 100%. 
  
17. Pärnu linnas Liblika tn 2a koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 
 Linnavalitsus määras moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Liblika tn 2a, sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa. 
Linnavalitsus nõustus nimetatud maatüki riigi omandisse jätmisega. 
  
 


