
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 14. novembri istungist 
 
1. Riigihanke „Väikebusside ja mahtuniversaali rentimine” pakkuja kvalifitseerimine, 
pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Otsustati kvalifitseerida ja tunnistada riigihanke „Väikebusside ja mahtuniversaali rentimine 
“hankemenetlusel edukaks kõige madalama maksumusega pakkumused: 

- AS Rentacar esitatud pakkumus maksumusega 24 861,00 (kakskümmend neli tuhat kaheksasada 
kuuskümmend üks) eurot ilma käibemaksuta 
- AS Rentacar esitatud pakkumus maksumusega 32 002,80 (kolmkümmend kaks tuhat kaks koma 
kaheksakümmend) eurot ilma käibemaksuta. 
 
2. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267 “Tervist edendava projekti toetamine“ 
kehtetuks tunnistamine  
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korraldus nr 267 “Tervist edendava 
projekti toetamine“. 
 
3. Pärnu linnavalitsuse 19.09.2016 korralduse nr 511 „Hariduslike erivajadustega õpilaste 
klasside avamine 2016/2017 õppeaastal“ muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse korraldust „Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside 
avamine 2016/2017 õppeaastal“ ja sõnastada see järgmiselt: 
 
Väikeklassid spetsiifiliste hariduslike erivajadustega õpilastele: 
Kool                                       Klass                Komplektid 
Pärnu Mai Kool                    6. Klass                        1 
Pärnu Rääma Põhikool       1-2 liitklass                 1 
                                                4. klass                        1 
                                                7. klass                        1 
                                               Kokku                           4 
 
4. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi vahelise ala 
detailplaneering. 
 
5. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 
Otsustati määrata moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Tallinna mnt 97 ja nõustuda 
maa riigi omandisse jätmisega sihtotstarve 100% elamumaa, pindalaga 866 m². 
 
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Rannastaadioni ruumid) 
Otsustati anda alates 14. septembrist 2016 kuni 13. septembrini 2021 MTÜ-le Pärnu Spordiselts 
Kalev kasutusse Pärnus Ranna pst 2 asuvas Rannastaadioni hoones paiknevad ruumid üldpinnaga 
120,1 m2. 
Ruume kasutatatakse treeningruumidena. Üürimäär on 2 eurot ruutmeetri eest kuus. 
 



7. Üürilepingu erakorraline lõpetamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
(Akadeemia 1) 
Otsustati lõpetada erakorraliselt Pärnu linna ja OÜ Veranda vahel Pärnus Akadeemia tn 1 asuvas 
hoones paiknevate 247,5 m2 üldpinnaga äriruumide kasutamiseks sõlmitud üürileping alates 01. 
jaanuarist 2017 ja anda alates 01. jaanuarist 2017 otsustuskorras viieks aastaks MTÜ Forwardspace 
(loomisel) kasutusse Pärnus Akadeemia tn 1 asuvas hoones paiknevad I korruse äriruumid 
üldpinnaga 151,8 m2 ja keldrikorruse ruumid üldpinnaga 95,7 m2. Üürimäär on 500 eurot kuus.   
 
8. Üürilepingu erakorraline lõpetamine (Kohvik Kookon) 
Otsustati lõpetada võlgnevuse tõttu Pärnu linna ja OÜ Kohvik Kookon vahel Pärnus Rüütli tn 28 
asuvas hoones paiknevate 188,4 m2 üldpinnaga äriruumide kasutamiseks sõlmitud üürileping alates 
15.11.2016. 
 
9. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks. 
Otsustati anda nõusolek AS-ile Pärnu Vesi tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
- Karusselli tänav T6 (kinnistusregistriosa nr 2005750, katastritunnus 62501:001:0214, pindala 2640 
m2, maakasutuse sihtotstarve –  100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 1756,1 m2) 
- Voorimehe põik T1 (katastritunnus 62501:001:0656, pindala 977 m2, maakasutuse sihtotstarve 
–  100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 602,3 m2). 
 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS TREFF 
Nord kasuks 
Otsustati anda nõusolek TREF Nord AS-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
- Raba tänav T9 (kinnistusregistriosa nr 2878305, katastritunnus 62504:060:0080, pindala 14010 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 44 m2) 

- Raba tänav T10 (kinnistusregistriosa nr 2872905, katastritunnus 62505:070:0009, pindala 2668 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 280 m2). 

 


