
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 15. juuni 2020 istungist 
  
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja eestkostespetsialisti täitma kuni 04.06.2025 Pärnu linnavalitsuse esindajana piiratud 
teovõimega täisealise isiku kõiki varahoolduse tagamisega seotud eestkostja ülesandeid. 
  
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele 
Linnavalitsus otsustas tunnustada linnapea tänukirjaga ja määrata preemia järgmistele kuldmedaliga 
lõpetajatele: 

1.1 Alexandra Kööp Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 200 eurot 
1.2 Liisa Kesküla Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 200 eurot 
1.3 Kristin Tamm Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 200 eurot 
1.4 Tõnn Viik Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 200 eurot 
1.5 Britta Kari Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 200 eurot 
1.6 Nele Leit-Teetlaus Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 200 eurot 
1.7 Ain Kivimägi Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.8 Kelly Roosilill Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.9 Sirle Talts Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 

1.10 Andra-Helena Toomet Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.11 Tekla Liisa Vilberg Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.12 Heily Hapsalo Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.13 Cleer Põldsaar Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.14 Kreete-Lisett Remmelgas Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.15 Anli Gea Põldemaa Pärnu Koidula Gümnaasium 200 eurot 
1.16 Anne Aaslaid Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.17 Maarja Halverson Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.18 Mari-Liis Kikkul Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.19 Triin Kriks Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.20 Marcella Luide Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.21 Merily Maidre Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.22 Karin Peterson Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.23 Diana Sommer Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.24 Kristiina Tarn Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.25 Laura-Ly Uussaar Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.26 Brigitta Taling Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 200 eurot 
1.27 Joonas Sild Pärnu Ühisgümnaasium 200 eurot 

 
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine 
Linnavalitsus muutis linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu järgmiselt: 
1.nimetada kantselei infotehnoloogia teenistuse IT-spetsialisti töökoht ümber analüütik- 
geoinformaatiku töökohaks; 
2. nimetada linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist- teenistuse juhataja ametikoht ümber 
teenistuse juhataja ametikohaks; 
3. nimetada linnavara- ja heakorrateenistuse heakorraspetsialisti ametikoht ümber heakorra 
peaspetsialisti ametikohaks; 
4. nimetada taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialist- teenistuse juhataja ametikoht ümber 
teenistuse juhataja ametikohaks; 



5. nimetada korrakaitseteenistuse juhtivspetsialist- teenistuse juhataja ametikoht ümber teenistuse 
juhataja ametikohaks. 
 
4. Liikmeõiguste teostaja määramine 
Linnavalitsus nimetas arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa (Lepp) Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks 
MTÜs Eesti Konverentsibüroo. 
 
5. Ehitusloa andmine Tõlli küla, Meremaa üksikelamu 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Tõlli külas Meremaa 
kinnistule  üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
6. Ehitusloa andmine Tõlli küla, Meremaa saun 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Tõlli külas Meremaa kinnistule 
saunahoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni 
ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
7. Ehitisteatise ehitisregistrisse kandmisele esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
25. mail 2020 laekus vaie ja 8. juunil 2020 vaide täpsustus, millega vaidlustatakse Papsaare küla, Audru 
ringrada, Nurme tee L2, Nurme tee L3, Nurme tee 37a ja Nurme tee 43 kinnistu ehitusteatise 23. aprillil 
2020 kandmine ehitisregistrisse ning palutakse ehitusteatis tühistada. Vaide esitaja soovib ehitusteatise 
tühistamist, sest mõjutatud isikuid kaasamata lubati ringrajale rajada ehitis, mille mõjutused riivavad 
vaide esitaja hinnangul tema õigusi. Linnavalitsus pikendas vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra, 
sest kümnepäevane tähtaeg ei võimalda käesolevat vaiet eesmärgipäraselt läbi vaadata, kuna 
vaideotsusele eelnevalt on vajalik kokku kutsuda vaide arutelu, kus tuleb ära kuulata vaide esitaja 
selgitused ja täpsustada tema nõuet. 
 
8. Audru ringraja kinnistu täiendavate ühendusteede rajamiseks antud ehitusloale esitatud vaide 
läbivaatamise tähtaja pikendamine 
1. juunil 2020 laekus vaie ja 11. juunil 2020 vaide täpsustus, millega vaidlustatakse Audru ringraja 
kinnistu ehitusluba. Vaide esitaja soovib ehitusloa tühistamist, sest vaide esitajat kaasamata lubati 
rajada ringrajale ehitis, mille mõjutused riivavad vaide esitaja hinnangul läheduses elavate isikute õigusi. 
Vaide esitaja on Audru ringraja läheduses asuva kinnistu omanik. Linnavalitsus pikendas vaide 
läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra, sest kümnepäevane tähtaeg ei võimalda käesolevat vaiet 
eesmärgipäraselt läbi vaadata, kuna vaideotsusele eelnevalt on vajalik kokku kutsuda vaide arutelu, kus 
tuleb ära kuulata vaide esitaja selgitused ja täpsustada tema nõuet. 
 
9. Pärnu linnas Karikakra tn 45 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi 
andmine 
Karikakra tn 45 kinnistu omanik esitas Pärnu linnavalitsusele avalduse Karikakra tn 45, Sireli tn 3 ja 
Karikakra tänav T1 katastriüksuste vahele jääva maa-ala erastamiseks. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja 
Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering näeb ette erastatava maa Karikakra tn 45 juurdepääsuks. 
Linnavalitsus leidis, et antud maatükk vastab maareformi seaduse § 312 lõikes 1 sätestatud tingimustele 
ning sobib Karikakra tn 45 kinnistuga liitmiseks. kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride 
väljaselgitamise menetluse tulemusel kooskõlastas maa-amet Karikakra tn 45, Sireli tn 3 ja Karikakra 
tänav T1 kinnistute vahele jääva kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa piirid 
vastavalt taotluses esitatud maaüksuse piiridele ning nõustus katastriüksuse moodustamisega plaani- ja 
kaardimaterjali alusel. 
Eeltoodust lähtuvalt otsustas linnavalitsus anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks 
Karikakra tn 45y ja nõustus sellega, et Karikakra tn 45 kinnistu omanik erastab järgmise maatüki: 
– maa asukoht Karikakra tn 45y, Pärnu linn, Pärnu linn 



– katastritunnus 62401:001:1005 
– pindala 33 m² 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa 
– maa maksustamishind 40 eurot 
 
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tohvri tee 9 
kinnistule 
25.10.2019 esitati linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus koos kinnistul hoonestusala 
suurendamise asendiskeemiga, millega paluti täpsustada Audru vallavolikogu 08.06.2006 otsusega nr 
103 kehtestatud Kullimänniku kinnistu detailplaneeringut selliselt, et suurendada Papsaare külas Tohvri 
tee 9 kinnistul detailplaneeringuga määratud elamu hoonestusala kuni 10 % ja muuta lubatud kõrgust 
10% ulatuses tagamaks kaitse üleujutuse vastu. 
Tohvri tee 9 kinnistule on detailplaneeringuga määratud kahele hoonestusalale lubatud püstitada kuni 
kaks hoonet, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 245 m2. Tänavapoolse suurema hoonestusala suurus on 
206  m2 ja seda soovitakse suurendada kuni 10% ulatuses elamu otstarbekama ruumilahenduse 
kavandamiseks. 
Linnavalitsus otsustas täpsustada Audru vallavolikogu 08.06.2006 otsusega kehtestatud 
Kullimänniku    kinnistu detailplaneeringu seletuskirja ja „Hoonestamise ja kruntimise skeemi“ 
alljärgnevalt: 
1.lubada suurendada detailplaneeringuga Tohvri tee 9 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses 
vastavalt lisatud asendiskeemile. Suurendamine on lubatud üksnes tingimusel, et kinnistul mahavõetud 
kõrghaljastus taastatakse endisel kujul ja määral (istutatavate puude arv ja asukoht lepitakse kokku 
ehitusprojekti menetluses); 
2. lubada muuta Tohvri tee 9 kinnistu hoone suurimat kõrgust olemasolevast maapinnast kuni 10% 
ulatuses (senise lubatud 8,5 meetri asemel kuni 9,35 meetrini). 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
11. Sundvalduse seadmine Aisa tee 3, Jõõpre 
Elektrilevi OÜ on 11.05.2020 esitanud taotluse sundvalduse seadmiseks Jõõpre külas Aisa tee 3 
kinnistule. Taotluse aluseks on Stromtec OÜ poolt koostatud projekt nr VT1163 “Passiivse elektroonilise 
side juurdepääsuvõrgu rajamine Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnumaa”, ehitusteatis nr 2012994/00497, 
millele vastavalt paigaldatakse side maaliin. 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse side maaliini ehitamiseks, talumiseks 
ning majandamiseks sideehitise kaitsevööndi ulatuses. Sundvalduse ala suuruseks on 7 m2 . 
 
12. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine (Papiniidu 50) 
Linnavalitsus tunnistas osalejate puudumise tõttu nurjunuks Papiniidu 50 kinnistu võõrandamiseks 26. 
juunil 2020 läbi viidud enampakkumise ja korraldada uue enampakkumise Pärnu linnavolikogu 17. 
novembri 2016. a otsuses nr 98 „Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras“ ja Pärnu 
linnavalitsuse 27. jaanuari 2020. a korralduses nr 45 sätestatud tingimustel (enampakkumise alghind 
500 000 eurot). 
 
13. Eluruumi üürile andmine 
Linnavalitsus otsustas anda üheks aastaks tasu eest üürile eluruumi Seliste külas Risti 
krt 6 üldpinnaga 43,0 m2. 
 
14. Pärnu linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1023 „Nõusoleku andmine tehnorajatise 
ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine 
Elektrilevi OÜ taotles Pärnu linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1023 „Nõusoleku andmine 
tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ alusel sõlmitud 
isikliku kasutusõiguse seadmise lepingute muutmist. Taotleja soovis muuta lepinguid Tuule tänav T1 ja 



Tuisu tänava osas põhjusel, et tehnovõrkude ehitamise käigus selgus, et looduslike olude ja teiste 
olemasolevate tehnorajatiste tõttu on muutunud isiklike kasutusõiguste alade suurused ja asukohad. 
Taotleja selgitas, et esialgset olid kaablid projekteeritud Tallinna mnt 115 kinnistu poolsesse teeserva, 
aga ehituse käigus tuli sealt välja trass, mida polnud aastal 2018 mõõdistatud geodeetilisel alusplaanil 
ning esialgne projekt koostati ka samal aastal. Seetõttu tekkis vajadus kaablid paigaldada kinnisel 
meetodil teisele poole teeserva, sest muud alternatiivsed võimalused puuduvad. 
Muudatuse tulemuse suureneb servituudi ala Tuule tänav T1 265 ruutmeetrilt 274 ruutmeetrile ja Tuisu 
tänaval väheneb 170 ruutmeetrilt 160 ruutmeetrile. 
Linnavalitsus otsustas muuta linnavalitsuse 17.12.2018 korraldust nr 1023 „Nõusoleku andmine 
tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ alljärgnevalt: 
1.muuta korralduse punkte 1.5 ja 1.6 ning sõnastada: 
„ 1.5 Tuisu tänav (kinnistusregistriosa nr 7395250, katastritunnus 62501:001:0879, pindala 
23495 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 160 m2, lisa 
5) keskpinge elektrimaakaabelliini olemasolevate talumiseks ja uute paigaldamiseks; 
1.6 Tuule tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 7266650, katastritunnus 625101:001:0653, pindala 1299 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 274 m2, lisa 6) 
keskpinge elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
1.2 muuta korralduse punkte 4.5 ja 4.6 ning sõnastada: 
„4.5 Tuisu tänav – 160 m2 x 0,05 eurot = 8,00 eurot; 
4.6 Tuule tänav T1 - 274 m2 x 0,05 eurot = 13,7 eurot;“ 
  
15. Vaide lahendamine 
Pärnu linnavalitsuse 03.02.2020 korraldusega nr 64 „Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnvara 
võõrandamine otsustuskorras“ tunnistati nurjunuks 01. ja 04.11.2019 kolme haamer.net 
oksjonikeskkonnas toimunud enampakkumise tulemused. Enampakkumised tunnistati nurjunuks 
põhjusel, et enampakkumistel parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlminud müügilepingut linnavara- ja 
heakorrateenistuse poolt ettenähud ajal ja viisil. Samuti otsustati nimetatud korraldusega müüa 
korteriomandid  enampakkumistel paremuselt teise pakkumise teinud osalejatele. 
Enampakkumised toimusid 01. ja 04.11.2019. Enampakkumise tulemused kinnitati linnavara komisjoni 
poolt 08.11.2019. 21.11.2019 teatati enampakkumistel parimaks tunnistatud pakkumised teinud isikule 
kirjalikult, et korteriomandite müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimine peab toimuma enne 08.01.2020. 
Müügilepingute sõlmimise aja kokku leppimiseks paluti pöörduda Tõstamaa osavallakeskuse juhataja 
Anu Petersoni poole. 
Enampakkumiste tingimused nägid ette, et müügilepingud tuleb sõlmida kuni kahe kuu jooksul 
enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Lepingute sõlmimiseks määratud tähtaja pikendamiseks tuli 
tingimuste kohaselt esitada korraldajale kirjalikult põhjendatud taotlus. 
07.01.2020 saatis isik taotluse, kus palus pikendada müügilepingute sõlmimise aega ühe kuu võrra, st 
08.02.2020. Linnavara- ja heakorrateenistus teatas isikule kirjalikult, et müügilepingute sõlmise aega 
pikendatakse, kuid ostuhind tuleb tasuda hiljemalt 26.01.2020 ning müügilepingud peavad olema 
sõlmitud hiljemalt 08.02.2020. 
Isik ostuhinda 26.01.2020 ei tasunud, vaid saatis Tõstamaa osavallakeskuse juhatajale e-kirja 24.01. 
õhtul ning helistas 27.01.2020 ja teatas, et ei saa temale saadetud kirjas olevatest tähtaegadest aru, sest 
kirjas oli ka märgitud, et lepingu sõlmimise aeg tuleb Anu Petersoniga kokku leppida hiljemalt 
26.02.2020. 
Telefoni teel selgitati, et ostuhind tuli tasuda 26.01.2020 ja müügilepingud peavad sõlmitud olema 
hiljemalt 08.02.2020. Samuti selgitati, et ostuhinna tasumata jätmise tõttu esitatakse nädala jooksul 
linnavalitsuse istungile eelnõu enampakkumiste nurjunuks tunnistamise kohta. 
Telefonivestluse järgselt saadeti ka e-kiri, kus kinnitati, et juhul, kui ostuhind on tasumata, tunnistatakse 
enampakkumised nurjunuks. 
Isik tasus siiski  ostuhinna osa summas 3 510 eurot 08.02., kuid see tagastati, sest enampakkumised olid 
selleks ajaks juba nurjunuks tunnistatud. 



Enampakkumistel parima pakkumise teinud isik esitas korralduse peale vaide. Vaide esitaja palus 
tühistada Pärnu linnavalitsuse 03.02.2020 korralduse nr 64 ja müüa korteriomandid: 
Pootsi Maja (uus aadress Põlma tee 5), Pootsi küla, Pärnu linn eluruum nr 9 (kinnistusregistriosa nr 
3857906), 
Väike Maja (uus aadress ), Pootsi küla, Pärnu linn eluruumi nr 3 (kinnistusregistriosa nr 3861506),  
Väike Maja (uus aadress ), Pootsi küla, Pärnu linn eluruumi nr 2 (kinnistusregistriosa nr 3861406) 
enampakkumisel parima pakkumise teinud vaide esitajale. 
Asjaolu, et ta ei tasunud ettenähtud ajaks ostuhinda ega leppinud kokku müügilepingu sõlmimise aega, 
põhjendas vaide esitaja sellega, et linnavara- ja heakorrateenistuse poolt temale saadetud kirjas olid 
kuupäevad temale arusaamatud. Samuti kinnitati vaides, et telefoni teel lubati ostuhinna hilisemat 
tasumist. 
Vaide läbivaatamiseks planeeriti 12.03.2020 vaide arutelu, kuhu oli kutsutud ka vaide esitaja. Arutelu 
toimumise päeval teatas vaide esitaja, et ei tule kohtumisele seoses lapse tervisliku seisundiga ja 
koroonaviiruse levikuga. 23.04.2020 tehti vaide esitajale ettepanek viia vaide arutelu läbi videosilla 
vahendusel, kuid sellele pakkumisele vaide esitaja ei vastanud. Järgnevalt pakuti vaide arutelu päevaks 
25.05.2020, kuid vaide esitaja vastas, et antud kuupäev talle ei sobi. Järgnevalt pakuti vaide arutelu 
päevaks 05.06.2020. Vaide arutelu päeva osas edastati vaide esitajale ka teade, kus märgiti, et juhul kui 
vaide esitajale antud kuupäev ei sobi, tuleks tal teatada ja pakkuda välja vaide esitajale sobiv aeg. Vaide 
esitaja vaide arutelule ei ilmunud, mitteilmumisest ei informeerinud ning ei esitanud soovi mingi muu 
vaide arutelu aja kokku leppimise kohta. 
Vaide esitaja põhiline etteheide on, et kirjas oli eksitus seoses lepingu sõlmimise aja teatamise tähtajaga 
– kirjas anti teada, et müügilepingud tuleb sõlmida hiljemalt 08.02.2020, kuid müügilepingute 
sõlmimiseks tuleb aeg kokku leppida 26.02.2020. Niisugune kuupäevade erinevus viitab tema hinnangul 
ilmselgele eksimusele ning vaide esitajal ei saanud tekkida arusaama, et müügilepingute sõlmimisega 
võiks venitada kuni veebruarikuu lõpuni. Enampakkumised toimusid 01. ja 04.11.2019 ning tehingute 
tegemisega viivitati esmalt 2 kuud ning seejärel taotleti pikendust veel üheks kuuks. Tehingute edasi 
lükkamise põhjuseks oli lapse sünd ja halb tervislik seisund. 
Nimetatud põhjused võivad takistada müügilepingu sõlmimisele ilmumist, kuid puudub põhjus 
järeldada, et see võiks takistada müügihinna tasumist. Selge on ka see, et kui müügihinna tasumine ei 
oleks olnud mingil põhjusel võimalik, oleks vaide esitaja saanud esitada täiendavaid selgitusi paludes 
antud tähtaega pikendada, kuid seda vaide esitaja ei teinud - müügihinna tasumine on üks 
müügilepingute sõlmimise eeldusi. Seetõttu määrati kirjas, millega nõustuti müügitehingute tähtaega 
pikendama, müügihinna tasumise tähtaeg, et oleks selge, kas ostjal on tehingute vastu ka huvi. 
Ostja seda huvi müügihinna tasumisega määratud ajaks üles ei näidanud. Vaide esitajale saadetud kirjas 
oli müügihinna tasumise tähtaeg 26.01.2020 kirjas üheselt ja selgelt ning kuivõrd antud tähtajaks 
müügihinda ei tasutud, ei olnud võimalik võtta vastu muud otsust, kui üksnes enampakkumist nurjunuks 
tunnistamine. 
Eeltoodust lähtuvalt ja haldusmenetluse seaduse § 85 punkti 4 alusel otsustas linnavalitsus jätta Pärnu 
linnavalitsuse 03.02.2020 korraldusele nr 64 „Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnvara 
võõrandamine otsustuskorras“ esitatud vaide rahuldamata. 
 
16. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu Keskraamatukogule 
Linnavalitsus otsustas anda Pärnu Keskraamatukogule kolm parkimisluba keskraamatukogu (Akadeemia 
3, Pärnu) parklas parkimiseks tähtajaga üks aasta alates 19. juunist 2020. 
  
17. Riigihanke „Pärnu Päikese Kooli projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, 
pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Päikese Kooli 
projekteerimine“. Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 03.06.2020 esitasid 
pakkumused järgmised pakkujad: 



1) Projektibüroo OÜ ja Enska ehitus OÜ; 
2) OÜ SIRKEL&MALL; 
3) P.P. Projekt OÜ; 
4) OÜ Corson, Hirvesoo Arhitektibüroo OÜ, OÜ DIMITREL; 
5) Projekt O2 OÜ; 
6) Novarc Group AS; 
7) OÜ Esplan; 
8) OÜ Kauss Arhitektuur; 
9) OÜ ACTO CONSULT; 
10) Architecture Workshop Finland Oy Eesti filiaal ja Architecture Workshop Finland Oy; 
11) SWECO Projekt AS. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks. Vastavaks tunnistatud pakkumustest on madalaima hinnaga Projektibüroo OÜ pakkumus 
hankelepingu kogumaksumusega 78 000 eurot ilma käibemaksuta. See on 10% madalam maksumuselt 
järgmise vastavaks tunnistatud pakkumuse maksumusest ning ligi 39% võrra madalam vastavaks 
tunnistatud pakkumuste maksumuste keskmisest. 
Projektibüroo OÜ on esitanud kümnel real lahti kirjutatud eelarve ja põhjendanud oma pakkumuse 
madalat maksumust sellega, et käesoleval juhul on alltöövõtjad esitanud neile oma siduvad 
hinnapakkumised ja nõusolekud hankelepingu töös osalemiseks, sõlmitud kokkulepped lubavad neil 
riigihankes esitatud pakkumuse hinnaga tööd korrapäraselt teostada ning säilitada ka pakkujale 
mõistliku kasumi. Eelarvestusprotsessis on arvestatud, et teostatavatest töödest suuremahulisemaid, 
arhitektuurset ja konstruktiivset projekteerimist ning projektijuhtimist, sh BIM modelleerimist, ei 
pidanud Projektibüroo alltöövõtjatelt teenusena sisse ostma, vaid see kompetents on pakkuja enda 
töötajatel olemas. Ettevõttes on käesoleval hetkel vaba tööjõu ressurssi ja seda olukorras, kus üldiselt 
on turul kvalifitseeritud tööjõu puudus. Eeltoodut arvestades seadis ettevõtte juhtkond antud projekti 
puhul ka väiksema kasumi ootuse, mis kajastus esitatud pakkumuse hinnas. Projektibüroo OÜ kinnitab, 
et ei ole esitanud alapakkumist, Projektibüroo OÜ pakkumuse hind täidab hankelepingu täitmise 
muutuvkulu ja kogukulu koos mõistliku kasumiga ning pole vastuolus riigihangete üldpõhimõtetega, 
konkurentsireeglitega ega EL direktiividega. Hankija on esitatud kalkulatsioone, dokumente ja selgitusi 
kaalunud ning leiab, et pakkuja põhjendused on veenvad ning hankelepingu täitmine pakutud hinnaga 
on realistlik. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks madalaima hinnaga pakkumuse hankelepingu kogumaksumusega 
78 000 eurot ilma käibemaksuta, mille esitasid ühispakkumusena Projektibüroo OÜ ja Enska ehitus OÜ. 
Linnavalitsus jättis Projektibüroo OÜ ja Enska ehitus OÜ (11519159) hankemenetlusest kõrvaldamata, 
sest kontrollimisel ei ole tuvastatud ühtki alust nende hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Linnavalitsus 
kvalifitseeris edukad ühispakkujad Projektibüroo OÜ ja Enska ehitus OÜ, kuna nende kvalifikatsioon 
kogumis vastab riigihanke alusdokumentides sätestatule. 
Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat sõlmima Projektibüroo OÜga ja Enska ehitus 
OÜga hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel. 
  
18. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja eestkostespetsialisti täitma kuni 28.05.2025 Pärnu linnavalitsuse esindajana piiratud 
teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
19. Ehitusloa andmine Lemmetsa küla, Tamsalu üksikelamu  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Lemmetsa külas Tammsalu kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
  


