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Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 16. mai istungist 

 

 

1. Aukirja andmine 

Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse aukiri kaheksale Pärnu Mai lasteaia töötajale, kes on 

oluliselt panustanud lasteaia arengusse ja alushariduse arendamisesse nii Pärnu linnas kui ka 

üleriigiliselt. 

 

2. Konkursi väljakuulutamine 

Otsustati välja kuulutada avalik konkurss 10. juulil 2016 vabaneva Pärnu Linnaorkestri 

direktori ametikoha täitmiseks. 

 

3. Riigihanke korraldamine  

Otsustati korraldada Pärnu linna hallatavatele haridusasutustele kuni 420 arvuti ja Pärnu 

Tammsaare Koolile 30 arvuti rentimiseks avatud hankemenetlusega riigihange „Pärnu 

haridusasutustele arvutite rentimine“. Rendileping on tähtajaga 36 kuud. 

 

4. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine 

Nõustuti linnavalitsuse bilansis ja Pärnu Ühisgümnaasiumi valduses oleva amortiseerunud 

dataprojektori kõlbmatuks tunnistamisega. 

 

5. Pärnu Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine 

Otsustati muuta Pärnu Linnavolikogu 17. jaanuari 2013 otsusega nr 3 kehtestatud Pärnu 

Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates 01.06.2016 vähendades 

raamatupidamise teenistuse koosseisu ühe vanemraamatupidaja töökoha võrra ning 

suurendades finantsjuhtimisteenistuse koosseisu ühe eelarvespetsialisti ametikoha võrra. 

 

6. Linnavalitsuse 10.06.2013 korralduse nr 290 muutmine 

Muudeti Pärnu Linnavalitsuse 10.06.2013 korraldust nr 290 „Linnavara valdusesse andmine“ 

ning täiendati seda punktiga 1.2, mille kohaselt antakse alates 1. augustist 2016 täiendavalt 

Pärnu Vanalinna Põhikooli valdusesse Pärnu linnas Rüütli tn 21//23//25 asuva hoone I 

korrusel paiknevad ruumid üldpinnaga 34,3 m2. 

 

7. Riigihanke „Pärnu linna kergliiklusteede projekteerimine” pakkujate 

kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja 

edukaks tunnistamine 

Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu linna 

kergliiklusteede projekteerimine“. Riigihange on jaotatud osadeks, millest 

1) Osa 1 – Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimise ja pikendamise projekteerimine Pärnu jõe 

paremkaldal; 

2) Osa 2 – Haapsalu mnt kergliiklustee projekteerimine; 

3) Osa 3 – Kergliiklustee projekteerimine Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu 

osa); 

4) Osa 4 – Tallinna mnt kergliiklustee projekteerimine. 

 

Tähtajaks, 19. aprilliks esitasid pakkumused kaks pakkujat: 

1) OÜ Teehoiu Partnerid, AS Triger ja AS „VCI“ hanke kõikidele; 

2) OÜ Keskkonnaprojekt hanke osadele 2 ja 4. 
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Pakkujad, kes esitasid pakkumused hanke osadele 2, 3 ja 4 vastavad hanketeates sätestatud 

kvalifitseerimise tingimustele ja nende esitatud pakkumused vastavad hankedokumentides 

esitatud tingimustele. 

 

OÜ Teehoiu Partnerid, AS Triger ja AS „VCI“ jäeti kvalifitseerimata hanke osas 1, sest 

ühispakkujad ei vasta esitatud tingimusele, mille kohaselt pakkuja peab olema nõuetekohaselt 

täitnud lisaks avalike teede ja tänavavalgustuse projekteerimisele ka kaldakindlustuse 

projekteerimistööd. 

 

Hankemenetlusel tunnistati edukaks osades 2,3 ja 4 OÜ Teehoiu Partnerid, AS Triger, AS 

„VCI“ esitatud pakkumused. Hanke teise osa maksumus on 8 900 eurot ilma käibemaksuta, 

kolmanda osa maksumus 47 450 eurot ilma käibemaksuta ja neljanda osa maksumus 11 500 

eurot ilma käibemaksuta. 

 

8. Riigihanke korraldamine  

Pärnu jõe paremkalda Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimise ja pikendamise projekteerimiseks 

korraldatakse avatud hankemenetlusega riigihange „Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimise ja 

pikendamise projekteerimine Pärnu jõe paremkaldal“. 

 

9. Riigihanke korraldamine  

Pärnu Väike-Posti 8A lasteaeda mööbli ja sisustuse ostmiseks korraldatakse avatud 

hankemenetlusega riigihange „Pärnu Väike-Posti tn 8A lasteaia mööbli ja sisustuse ostmine”. 

 

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine  

Seoses Mari tänava rekonstrueerimisega on vajalik laiendada olemasolevat tänavat (ca 2 

meetrit) Kadri tn 15 kinnistu arvelt. Kinnistu omanik on andnud nõusoleku kinnistu Kadri tn 

15 koormamiseks servituudiga Pärnu linna kasuks.     

 

Isikliku kasutusõigusala suurus on suurus ca 34 m2, kasutusõigus seatakse tähtajatult ja 

kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksta. 

 

11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks  

Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le elektrimaakaabelliini ehitamiseks Pärnu linna 

omandis olevatele kinnisasjadele ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

kinnisasjadele: 

 Luha  tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 2748805 katastritunnus 62501:038:0003, 

pindala 3860m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku 

kasutusõigusala suurus 24 m2); 

 Suur-Jõe tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2782705, katastritunnus 62511:156:0020, 

pindala 672 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku 

kasutusõigusala suurus 20 m2); 

 Suur-Jõe tänav T10 (katastritunnus 62501:001:0421, pindala 8459 m2, maakasutuse 

sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 47 m2); 

 Karusselli tänav T6 (kinnistusregistriosa nr 2005750, katastritunnus 62501:001:0214, 

pindala 2640 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku 

kasutusõigusala suurus 35 m2). 

  

Isikliku kasutusõiguse aastatasu on 18,90 eurot. 

 

12. Tasuta parkimislubade andmine  



Pärnu Linnavalitsuse 16.05.2016 istung    3 

 

Pärnu Haldusteenused väljastavad Pärnu Linnavalitsuse kantseleile Pärnu linna tasulisel 

parkimisalal parkimiseks 28 tasuta ilma registreerimisnumbrita parkimisluba tähtajaga üks 

aasta. 

 

13. Tasuta parkimisloa andmine 

Otsustati anda Pärnumaa Omavalitsuste Liidule tasuta parkimisluba kehtivusega 31.12.2016 

mootorsõiduki parkimiseks Pärnu linnas Akadeemia tänaval, Kuninga tänaval lõigus 

Akadeemia - Vee, Suur-Sepa tänaval ja Karja tänaval. 

 

14. Kampaania „Värvid Linna!“ välja kuulutamine 

Kuulutati välja kampaania „Värvid linna!”, kinnitada kampaania tingimused ja kampaanias 

osalemiseks täidetava avalduse vorm. 

 

Kampaania tulemuste väljaselgitamiseks moodustati komisjon, mille esimees on abilinnapea 

Rainer Aavik. Komisjoni liikmed on linnakunstnik Janno Poopuu, Tikkurila AS müügijuht 

Peter Ivanov, SIA DAW Baltica Eesti filiaali Lääne-Eesti piirkonna konsultant Marko 

Luhamaa, ES Sadolin AS müügiesindaja Indrek Naaris ja Teknos OÜ müügijuht Urmas Hein. 

 

Kampaania „Värvid linna!” eesmärk on elukeskkonna väärtustamine, Pärnu linna visuaalse 

ilme parandamine ning puit- ja kiviarhitektuuri säilitamine ning ehitiste välisfassaadide 

korrastamine. 

 

Kampaanias võivad osaleda kõik Pärnu linnas ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud. 

 

Kampaanias osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu Linnavalitsusele kirjaliku avalduse. 

Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja. 

 

Avalduse vorm on kättesaadav linnavalitsuse infolauas (Suur-Sepa tn 16) ja Pärnu linna 

veebilehel www.parnu.ee. Avaldusele tuleb lisada seisukorra fikseerimiseks foto ehitisest. 

Avaldusi saab esitada 01. juunist – 26. augustini  2016. Avalduse esitajale väljastab 

linnavalitsuse planeerimisosakond osalejakaardi. 

 

Osalejakaardi ning vajadusel linnavalitsuse planeerimisosakonna väljastatud fassaadipassi 

alusel saab konkursil osaleja Pärnus asuvatest kauplustest osta 1. juunist -30. septembrini 

2016 teatud tooteid 25 % tavahinnast soodsamalt. Nimetatud hinnasoodustusega toodetele ei 

lisandu kaupluste poolt korraldatavad lisaallahindlused, kliendikaardi soodustused jms. 

 

Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon hindab kampaanias osalenud ehitisi 12.- 

23.10.2016. Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peavad rahalistele preemiatele 

kandideerimiseks olema lõpetatud hiljemalt 12.10.2016. 

 

Rahalised preemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu. Vastava otsuse tegemiseks 

esitab ehitise omanik linnavalitsusele kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid. 

Seejärel kontrollib komisjon kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust. 

 

Premeerimine ja preemia suurus on sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, 

terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse suurusest. 

 

Füüsilisele isikule ettenähtav preemiasumma on diferentseeritud järgmiselt: 

http://www.parnu.ee/
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 20 1 – 100 l värvikoguse (omaosaluse) puhul on preemiasumma kuni 40%, kuid mitte 

rohkem kui 315 eurot; 

 101 l ja rohkema värvikoguse (omaosaluse) puhul on preemiasumma kuni 30 %, kuid 

mitte rohkem kui 440 eurot. 

 

Füüsilistele isikutele makstavatelt preemiasummadelt peetakse kinni tulumaks 20%. 

 

Juriidilisele isikule ettenähtav preemiasumma on diferentseeritud järgmiselt: 

 20 1 – 100 l värvikoguse (omaosaluse) puhul on preemiasumma kuni 40%, kuid mitte 

rohkem kui 250 eurot; 

 101 l ja rohkema värvikoguse (omaosaluse) puhul on preemiasumma kuni 30 %, kuid 

mitte rohkem kui 350 eurot. 

 

Lisaks annab linnavalitsus kõige kvaliteetsemalt renoveeritud ehitiste omanikele Tallinna, 

Riia ja Haapsalu maantee ääres viis eripreemiat á 300 eurot. 

 

15. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine  

Otsustati pikendada Karusselli 2a ehitiste omanikuesitatud vaide läbivaatamise tähtaega kuni 

30 päeva. Kümnepäevane tähtaeg ei võimalda käesolevat vaiet menetleda, sest vaideotsusele 

eelnevalt on vajalik vaide aruteluks kokku kutsuda nii Supeluse tn 8//Karusselli tn 2 kui 

Karusselli tn 2a ehitiste omanikud, tuleb ära kuulata nende seletused, arvamused, vastuväited 

ja võimalused kokkulepeteks. 

 

16. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 

määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu kohta 

Eelnõu põhisisu on eelnõude suhtes muudatusettepanekute esitamisega seonduva muutmine. 

Kavandatavate muudatustega kaob ära eelnõu algataja õigus teha eelnõus enne selle 

lõpphääletust muudatusi. 

 

Pärnu Linnavalitsuse hinnangul ei ole käesoleval ajal põhimääruse muutmine otstarbekas. 

Pärnu Linnavolikogu ettepanekul toimuvad käesoleval ajal läbirääkimised Pärnumaa 

omavalitsustega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Otstarbekas on volikogu 

töökorda arutada kompleksselt ühinemisläbirääkimiste käigus.  

 

Juhul, kui volikogu peab vajalikuks muudatusettepanekute osas põhimäärust muuta, juhib 

linnavalitsus tähelepanu, et kavandatavad muudatused võivad kohati põhjendamatult venitada 

eelnõude volikogus menetlemise aega. Kuna eelnõu kohaselt pärast juhtivkomisjoni 

muudatusettepanekuid esitada ei saa, siis eelnõu algatajal puudub ka endal õigus esitatud 

eelnõu muuta, mistõttu võib suureneda eelnõu algataja poolt tagasivõetavate eelnõude hulk. 

  

17. Arvamus eelnõu juurde 

Pärnu Linnavolikogule on esitatud määruse eelnõu, milles tehakse ettepanek moodustada 

Pärnu linna üürikomisjon.  

 

Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et üürikomisjoni moodustamine tänasel hetkel ei ole 

aktuaalne ega põhjendatud.  

 

Samuti vajab arvestamist asjaolu, et üürikomisjoni moodustamine toob kaasa ka arvestatavaid 

kulusid: ametnike palgad, ruumide rent, ülalpidamiskulud jmt. Kui üürikomisjon 
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moodustatakse, peab eelnevalt siiski põhjalikult analüüsima, kas selline ressursside 

paigutamine on õigustatud. Selline analüüs käesoleval hetkel aga puudub.   

 

18. Riigihanke korraldamine „Pärnu Rannastaadioni hooldustehnika ostmine“ 

pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine  

Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Rannastaadioni  

hooldustehnika ostmine“. Riigihange on jaotatud osadeks, millest 

1) Osa 1 – Muruhooldustehnika; 

2) Osa 2 – Staadioni üldhooldustehnika; 

3) Osa 3 – Õue väike-hooldustehnika; 

4) Osa 4 – Siseruumide koristusmasinad ja –tarvikud; 

5) Osa 5 – Töövahendid. 

 

Tähtajaks, 28. aprilliks esitas pakkumuse OÜ Heladora hanke osale 2. Pakkuja vastab 

kvalifitseerimise tingimustele ja esitatud pakkumus vastab hanke osale 2 esitatud 

tingimustele. 

 

OÜ Heladora esitatud pakkumus hanke osale 2 tunnistati parimaks maksumusega 24 592,47 

eurot ilma käibemaksuta. 

 

19. Riigihanke korraldamine 

Otsustati korraldada Pärnu Rannastaadioni hooldustehnika ostmiseks avatud 

hankemenetlusega riigihange „Pärnu Rannastaadioni hooldustehnika ostmine”. 

 

 

 

 


