Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 16. detsembri 2019 istungist
1.OÜ Kümblus nõukogu liikme volituste pikendamine
Linnavalitsus pikendas OÜ Kümblus nõukogu liikme Kaja Martinsoni volituste tähtaega viieks aastaks.
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue liikme nimetamine
Linnavalitsus pikendas Eino-Jüri Laarmanni volitusi AS Pärnu Vesi nõukogu liikmena ja nimetas uueks
nõukogu liikmeks Aare Arva. Mõlema volituste tähtajaks on viis aastat.
3. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialisti, sotsiaalregistri spetsialisti ja kolme
sotsiaalkonsultanti esitama Pärnu linnavalitsuse esindajana tundmatu või omasteta isiku surma
registreerimisega seotud avaldusi ja dokumente.
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu
kinnitamine“ muutmine
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 19. augusti 2019 korralduse nr 559 „Pärnu
Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ punkti 1 ja lisada “Riigieelarvest finantseeritavate
töökohtade” loetellu hooldustöötaja 1 töökoht, lisaks täpsustada „Kokku riigieelarvest“ 10,9 ja
töökohtade arv kokku 70.
5. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Tõstamaa Keskkooli poolt osutatavate õppekavaväliste teenuste hinnakirja:
1 Õpilaskodu teenus 410 eurot kuus (ühe õpilase kohta);
2 Õpilaskodu teenus 210 eurot kuus (ühe õpilase kohta) riiklikult rahastatud õpilaskodu kohale;
3 Õpilaskodu toidupäeva maksumus - hommikusöök 1,15 eurot;
- oode 0,75 eurot;
- õhtusöök 1,60 eurot.
Nimetatud teenused on tasuta õpilastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.
6. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Päikese Kooli poolt osutatavate õppekavaväliste teenuste hinnakiri
järgmiselt:
1 Päevahoiuteenus 16,15 eurot päev (ühe õpilase kohta)
2 Päevahoiuteenusega seotud toidupäeva maksumus
- hommikusöök 0,45 eurot;
- lõuna 1,05 eurot;
- oode 0,45 eurot.
3 Füsioteraapiateenus 11,55 eurot päev (ühe õpilase kohta).
Päevahoiuteenus ja füsioteraapiateenus on tasuta õpilastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri
andmetel on Pärnu linn.
7. Pärnu Kunstide Maja teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Kunstide Maja teenistusliku järelevalve õiendi.
8. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
Linnavalitsus muutis
Muuta Pärnu Linnavalitsuse 23. septembri 2019 korralduse nr 634 „Kultuuriprojektidele toetuste
eraldamine“ punkte 1.15 ja 1.13. Punkti 1.15 uues sõnastuses on vähendatud OÜ Sarvepere
jõuluetenduste korralduskulude toetust 500 eurolt 250 eurole, sest algselt kavandatud kaheksa
etenduse asemel toimub vaid neli. Punkt 1.13 tunnistati kehtetuks, sest projekt „Kirjandusetendused
„Kohtumised pargis 2019““ jäi ära.

9. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Riia mnt 60 korterelamu ja abihoone püstitamine
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Riia mnt 60 kinnistule
korterelamu ja abihoone püstitamiseks.
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Aisa tn 4b elamu püstitamine
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Aisa tn 4b kinnistule kahe
korteriga elamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni,
sademeveekanalisatsiooni, küttevarustuse, elektrivarustuse ja sidevarustuse rajamisega.
11. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvilõua tee 5
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Audru alevikus Lõvilõua tee 5 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni,
side- ning elektrivarustuse rajamisega.
12. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvilõua tee 7
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Audru alevikus Lõvilõua tee 7 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni,
side- ning elektrivarustuse rajamisega.
13. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas kampaania "Värvid Linna!" tulemused.
14. Pärnu linn, Haapsalu mnt 68 ja Haapsalu mnt 70 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Linnavalitsus määras seoses Pärnu linnas Haapsalu mnt 68 asuva katastriüksuse ja Haapsalu mnt 70
asuva katastriüksuse piiride muutmisega uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning
sihtotstarbed järgmiselt:
1 Pärnu linn, Pärnu linn, Haapsalu mnt 68, elamumaa – 100%;
2 Pärnu linn, Pärnu linn, Haapsalu mnt 70, elamumaa – 100%.
15. Nõusoleku andmine Sonmak Group OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks.
Linnavalitsus andis nõusoleku Pärnu linnas Härma tn 11 koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu
punktis 6.2 sätestatud ehituskohustuse täitmise tähtaja 31.12.2019 muutmiseks ja
luges ehituskohustuse täitmise tähtajaks 28.02.2020.
16. Nõusoleku andmine Pernauer OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks.
Linnavalitsus andis nõusoleku Pärnu linnas Rehepapi tn 28 koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu
punktis 7.1 sätestatud ehituskohustuse täitmise tähtaja 31.12.2019 muutmiseks ja luges
ehituskohustuse täitmise tähtajaks 31.12.2020. Linnavalitsus otsustas vähendada lepingu punktis 7.1
sätestatud leppetrahvi määra ja määras leppetrahvi suuruseks 3866 eurot. Hoonestajal Pernauer OÜ
tuleb tasuda ehituskohustuse mittetähtaegse täitmise eest leppetrahv 30. juuniks 2020.
17. Riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.02.2020 kuni 31.12.2022“
pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide
haldamine 01.02.2020 kuni 31.12.2022“ (viitenumber 216771). Pakkumuste esitamise tähtajaks, 10.
detsembriks 2019 kell 11.00 esitasid pakkumused Haldusobjekt OÜ ja OÜ tagane.
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel vastavaks OÜ tagane esitatud pakkumuse kui riigihanke
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastav pakkumuse.

Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks pakkuja OÜ tagane esitatud pakkumuse maksumusega
123 600 eurot ilma käibemaksuta.
Linnavalitsus jättis hankemenetlusest kõrvaldamata hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse
esitanudOÜ tagane, sest pakkujal puudusid hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
Linnavalitsus volitas linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialisti-teenistuse juhatajat sõlmima
pakkujagaOÜ tagane hankelepingu riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.02.2020
kuni 31.12.2022“riigihanke alusdokumentide alusel.
18. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide
rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 5. august 2019 korraldust nr 534 „Hajaasustuse
programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ järgmiselt:
1.1. muuta korralduse punkti 1.50 ning lugeda taotleja oma- ja kaasfinantseeringu minimaalseks
määraks 2079,00 eurot.
1.2. muuta korralduse punkti 1.54 ning lugeda toetuse maksimaalseks suuruseks 4216,98 eurot, millest
riigi toetus on 2000,00 eurot, kohaliku omavalitsuse toetus on 2216,98 eurot ning taotleja oma- ja
kaasfinantseeringu minimaalseks määraks 2077,02 eurot.
1.3. muuta korralduse punkti 1.59 ning lugeda toetuse maksimaalseks suuruseks 1916,20 eurot, millest
riigi toetus on 958,00 eurot, kohaliku omavalitsuse toetus on 958,20 eurot ning taotleja oma- ja
kaasfinantseeringu minimaalseks määraks 951,80 eurot.
19. Eluruumide üürile andmine, Tõstamaa
Linnavalitsus otsustas anda üheks aastaks tasu eest üürile eluruumid asukohaga Pärnu linn, Seliste küla,
Risti
1. krt 2 üldpinnaga 42,0 m²;
2. krt 3 üldpinnaga 43,5 m².

