Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 14. mai 2018 istungist
1. Tõstamaa valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Tõstamaa valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
2. Audru valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine
Kiideti heaks Audru valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
3. Pärnu Linnavalitsuse 7.05.2018 korralduse nr 418 muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 7. mai 2018 korraldust nr 418 „Riigihanke „Arvutite ja
monitoride rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
pakkumuste edukaks tunnistamine“.
Tulenevalt asjaolust, et AS Atea esitas Dell seadmete tootja poolse kinnituse, et pakkuja on
seadmete tootja ametlik esindaja, tunnistati AS Atea pakkumus kvalifitseerituks ja tema pakkumus
vastavaks ka riigihanke osas 2.
Linnavalitsus tunnistas edukaks:
Osa 2- AS Atea esitatud pakkumuse maksumusega 48 171,84 € eurot ilma käibemaksuta.
4. Pärnu Linnavalitsuse 12.märtsi 2018 korralduse nr 257"Kultuuriühingutele ja avatud
kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine" muutmine
Seoses MTÜ Pärnu Rahvakultuuri Selts Mesilane tegevuse lõpetamisega otsustati muuta Pärnu
Linnavalitsuse 12. märtsi 2018 korraldust nr 257 „Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele
tegevustoetuse eraldamine“ ja tunnistada see kehtetuks.
5. Paikuse Vallavalitsuse 29.08.2014 korralduse nr 214 „Teenuste hindade kehtestamine“
muutmine
Otsustati muuta Paikuse Vallavalitsuse 29.08.2014 korraldust nr 214 „Teenuste hindade
kehtestamine“ ja täiendada korraldust järgnevalt:
„ Pärnu Linnavalitsusel on õigus otsustada Paikuse Spordikeskuse kasutusse andmine hinnakirjas
toodust erinevatel tingimustel.“
6. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
Otsustati anda nõusolek 17.05.2018 toimuva Pärnu Ööorienteerumise korraldamiseks 17. mail
2018 kell 21.00-st kuni 18. mail 2018 kella 01.00-ni.
7. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati:
- 500 eurot Põhja-Sakala Vallavalitsusele Pärnu Noorte Puhkpilliorkestri viie mängija osalemise
toetamiseks projektis „Rahvusvaheline noorte puhkpilliorkester Wersalinka“;
- 300 eurot Alla Meose raamatu väljaandmise kulude osaliseks katmiseks;
- 300 eurot Pärnu Spordiseltsile Kalev spordikooli sportlase Laura Lizette Sanderi osalemise
toetamiseks Taani velotuuril.
8. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks

tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate
kvalifitseerimine
Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2018 aastal“ hankemenetlusel tunnistati
vastavaks järgmised pakkumused:
- YIT Infra Eesti AS hanke osadele 2 ja 3;
- OÜ Viamer Grupp hanke osale 3;
- AS TREF Nord hanke osadele 1, 2 ja 3.
Linnavalitsus tunnistas edukaks:
- AS TREF Nord hanke osas 2 pakkumuse maksumusega 353 320,80 eurot koos käibemaksuga;
- OÜ Viamer Grupp hanke osas 3 pakkumuse maksumusega 274 406,40 koos käibemaksuga.
Tagasi lükati pakkuja AS TREF Nord hanke osale 1 esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus, sest
pakkumuse maksumus ületab hanke osa 1 eeldatavat maksumust.
Kvalifitseeriti riigihanke pakkujad:
- AS TREF Nord hanke osas 2;
- OÜ Viamer Grupp hanke osas 3.
9. Riigihanke “Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2018 kuni 31.05.2021“ pakkumuste vastavaks
tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
Riigihanke „Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2018 kuni 31.05.2021“ hankemenetlusel tunnistati
vastavaks järgmised pakkumused:
- ERGO Insurance SE hanke osadele 1 kuni 8;
- AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal hanke osadele 1 kuni 7;
- Akciné draudimo bendrové "Gjensidige " Eesti filiaal hanke osadele 1 kuni 7.
Linnavalitsus tunnistas edukaks:
Osa 1 – varakindlustus hoonetele, kus asuvad hariduse objektid Pärnu linna Pärnu linna
territooriumil - ERGO Insurance SE esitatud pakkumus 3 aasta kindlustusmaksega 29 892,00 eurot
ilma käibemaksuta;
Osa 2 – varakindlustus hoonetele, kus asuvad bürood, äriruumid, sotsiaalhoolekande objektid
Pärnu linna Pärnu linna territooriumil - ERGO Insurance SE esitatud pakkumus 3 aasta
kindlustusmaksega 15 672,00 eurot ilma käibemaksuta;
Osa 3 – varakindlustus elamutele, korteritele ja mitteeluruumidele Pärnu linna Pärnu linna
territooriumil - Akciné draudimo bendrové "Gjensidige " Eesti filiaali esitatud pakkumus 3 aasta
kindlustusmaksega 8 775,00 eurot ilma käibemaksuta;
Osa 4 – varakindlustus osades 1, 2 ja 3 nimetamata rajatistele, mis asuvad Pärnu linna Pärnu linna
territooriumil - AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaali esitatud pakkumus 3 aasta kindlustusmaksega
299,82 eurot ilma käibemaksuta;
Osa 5 – varakindlustus hoonetele Paikuse osavallas - ERGO Insurance SE esitatud pakkumus 3 aasta
kindlustusmaksega 7 830,00 eurot ilma käibemaksuta;
Osa 6 - varakindlustus hoonetele Audru osavallas - ERGO Insurance SE esitatud pakkumus 3 aasta
kindlustusmaksega 9 600,00 eurot ilma käibemaksuta;

Osa 7 - varakindlustus hoonetele Tõstamaa osavallas - Akciné draudimo bendrové "Gjensidige "
Eesti filiaali esitatud pakkumus 3 aasta kindlustusmaksega 3 810,00 eurot ilma käibemaksuta;
Osa 8 – vastutuskindlustus - ERGO Insurance SE esitatud pakkumus 3 aasta kindlustusmaksega 7
467,66 eurot ilma käibemaksuta;
Kvalifitseeriti riigihanke pakkujad:
- ERGO Insurance SE hanke osades 1, 2, 5, 6 ja 8;
- AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal hanke osas 4;
- Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" Eesti filiaal hanke osades 3 ja 7.
10. Pärnu linnale vara tasuta omandamine
Otsustati omandada tasuta osaühingult Mix Fix Pärnu linnale kinnisasi Pärnu linnas, Pärnu linnas,
Vesiroosi tänav T4 ( kinnistusraamatu registriosa nr 2867005, katastritunnus 62511:156:0012,
sihtotstarve transpordimaa, suurus 90 m 2 ).
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis oleva kinnisasja Ringi tänav T2 (kinnistusregistriosa
nr 2814105 katastritunnus 62510:102:0004, pindala 3207 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%
transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus vastavalt 81 m 2 ja 18 m 2).
12. Audru Vallavalitsuse korralduse 24.08.2017 nr 248 muutmine
Otsustati muuta Audru Vallavalitsuse 24.08.2017 korralduse nr 248 ”Katastriüksuste
ümberkruntimine ja sihtotstarbe määramine”.
Määrati piirimuudatuste tulemusel tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed
alljärgnevalt:
- Jõeääre, üldkasutatav maa – 100%;
- Golfiklubi, ärimaa – 100%.
13. Linnavara valdusesse andmine
Otsustati anda parkimise korraldamiseks Pärnu Spordikooli valdusesse Pärnu linnas Ranna pst 4
asuv kinnistu (registriosa nr 2826405, pindala 7347 m2).
14. Eluruumi üürile andmine
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 5 aastat eluruum üldpinnaga 56,1 m2 asukohaga Pärnu
linnas, Pärnu linn Vingi tn ja tähtajaga 1 aasta eluruum üldpinnaga 60,2 m2 asukohaga Pärnu
linnas, Pärnu linn Liiva tn.
15. Konkursi „Ettevõtlik pärnakas 2017/2018“ võitja kinnitamine
Kinnitati konkurss “Ettevõtlik pärnakas 2017/2018” võitjaks Heili Liini ja Riia Mäe äriplaan
Rosenberry. Anti välja teine koht äriplaanidele Pehmö by Mairi Laide ja Ringmajanduse mudelil
põhinev lastemoe bränd Nordic Unicorn.

16. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Otsustai kehtestada A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering.
17. Ehitusloa väljastamine
Anti välja ehitusluba Pärnu, Pardi tn 21 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise
teenindamiseks vajaliku kaugküttetorustiku, veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning
elektrivarustuse rajamisega.
18. Ehitusloa väljastamine
Anti välja ehitusluba Pärnu, Mureli tn 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise
teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning elektrivarustuse rajamisega.
19. Ehitusloa väljastamine
Anti välja ehitusluba Pärnus, Vastla tn 2a kinnistule kuue korteriga elamu püstitamiseks koos
ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja
elektrivarustuse rajamisega.
20. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused
Otsustati täpsustada 27.10.2010 Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 507 kehtestatud Õuna tn 9
kinnistu detailplaneeringu seletuskirja ning põhijoonist ja tehnovõrkude joonist hoone kasutamise
otstarbe osas, lubades Õuna tn 9a kinnistule detailplaneeringus määratud ühepereelamu asemel
püstitada maksimaalselt kahe korteriga elamu, seejuures detailplaneeringuga määratud kinnistu
kasutamise sihtotstarvet (pereelamumaa 100%) muutmata.
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
21. Estonia Spa Hotels AS 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
Vastavalt LV korraldusele kinnitati Estonia Spa Hotels AS majandusaasta aruanne seisuga
31.12.2017.
Kasumijaotus kinnitati alljärgnevalt:
- eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2016 oli 2 049 387 eurot;
- 2017. aasta aruandeaasta kasum on 559 062 eurot;
- kokku on kasum jaotamiseks 2 608 449 eurot;
- maksta välja dividendidena 280 000 eurot;
- suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 279 062 eurot;
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2017. aasta majandusaasta aruande
kinnitamist on 2 328 449 eurot.
22. AS Pärnu Vesi 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
Vastavalt LV korraldusele kinnitati AS Pärnu Vesi majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2017.
Kasumijaotus kinnitati alljärgnevalt:
- eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2016 oli 32 103 822 eurot;
- 2017. aasta aruandeaasta kasum on 174 095 eurot;
- kokku on kasum jaotamiseks 32 277 917 eurot;
- suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 174 095 eurot:

- eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2017. aasta majandusaasta aruande
kinnitamist on 32 277 917 eurot.
23. OÜ Kümblus 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Vastavalt Pärnu LV korraldusele kinnitati OÜ Kümblus majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2017.
Kahjumi katmine kinnitati alljärgnevalt:
- eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2016 oli 354 754 eurot;
- 2017. majandusaasta kahjum on -29 615 eurot;
- katta 2017. majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumis -29 615 eurot;
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2017. aasta majandusaasta aruande
kinnitamist on 325 139 eurot.
24. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
Eraldati 2018. aastal haridusprojektidele toetust alljärgnevalt:
Taotleja
Pernova Hariduskeskus
Pärnu Muusikakool
MTÜ Selts Raeküla
MTÜ Selts Raeküla
SA Pärnu Muuseum
MTÜ Pärnu Vabakooli
Selts
J.R.Tantsustuudio OÜ
J.R.Tantsustuudio OÜ

Projekt
Geoloogia praktikumid ja õppelaager
V Pärnu Kitarrifestival
Türgi nädal Pärnus
Raeküla Head Kodanikud
Pärnu Muuseumi Loomelaager
Vabakooli muusikal „Kosmoseriik Eesti“
J.R.Tantsustuudio kevadkontsert „100
kummardust emale“
J.R.Tantsustuudio jõulukontsert „Unistus“
KOKKU

Summa
650,00
600,00
500,00
190,00
600,00
250,00
250,00
250,00
3290,00

25. Tee ehitusloa väljastamine Papiniidu-Laki tn
Otsustati anda välja tee ehitusluba Pärnu linnas, Papiniidu tänav T11 ja Papiniidu tänav T16
ümberehitamiseks.
26. Tee ehitusloa väljastamine Audru Kolmnurga arenduse teed
Otsustati välja anda tee ehitusluba Pärnu linnas, Audru alevikus, Kolmnurga tänava ja Kolmnurga
kõnnitee ehitamiseks.

