
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 istungist 
 
1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kehtestati Pärnu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste 
suurused ja toetuste arvestamisel arvesse võetavate kulutuste piirmäärad. 

2. Volituste andmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele volitati kuni 13.12.2023 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, 
sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti 
Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, 
tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes 
ametiasutustes. 
 
3. "Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine" muutmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele täiendati Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korraldust nr 49 
“Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine” järgmises sõnastuses: 
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (täisealistele erihoolekandeteenuse 
klientidele) 
- ruumide kulude katmises osalemise tasu 1 päev 2,65 eurot teiste kohalike omavalitsuste klientidele. 
 
4. Pärnu Tammsaare Lasteaia teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kinnitati Pärnu Tammsaare Lasteaia teenistusliku järelevalve õiend 
ning tehti lasteaia direktorile õiendis nimetatud ettekirjutused. 
 
5. Estonia Spa Hotels AS audiitori nimetamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele nimetati Estonia Spa Hotels AS 2018.-2021. aasta majandusaasta 
aruannete audiitorkontrolli läbiviijaks Audiitorbüroo ELSS OÜ,  juhtivaudiitor Enn Leppik. 

6. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele nimetati AS Pärnu Vesi 2018.-2021. aasta majandusaasta aruannete 
audiitorkontrolli läbiviijaks Audiitorbüroo ELSS OÜ, juhtivaudiitor Enn Leppik. 

7. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- 140 eurot EO Eesti Ühendusele Jürgen Lemani Abu Dhabi MM 2019. a. sõidukulude toetuseks; 
- 1140 eurot MTÜ-le Pärnu Jahtklubi Lootsi 6/8 slipp ja kaldakinnituse ehituse 50% omaosalus; 
- 300 eurot MTÜ-le Team64 jetisportlase Jasmiin Üprausi premeerimiseks UIM Aquabike World 
Championship 2018 III koha saavutamise eest. 
 
8. Tee ehitusloa andmine Audru alevik Lihula mnt 10//12 parkla ja bussipeatuse sissesõidutee 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele anti välja tee-ehitusluba Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 10 // 
12 kinnistule (katastritunnus 16001:001:0039) parkla ja bussipeatuse sissesõidutee ehitamiseks, täites 
Connecto Eesti AS, Maaneteeameti ja Telia Eesti AS kõrvaltingimusi.  
 
9. V. Havakats Suur-Jõe 44/1 vaideotsus 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati jätta rahuldamata 08.11.2018 esitatud vaie kirjale nr 8-
17/11022-1, ühtlasi ka samadele argumentidele toetuvatele varasematele dokumentidele 
kirjavahetuses samal teemal: kirjale nr 8-17/1135-20, otsusele nr 3-5.4/265 „Täitekorraldus sunniraha 
rakendamiseks“, kirjale nr 8-17/1135-14, ettekirjutus-hoiatusele nr 8-17/1135-4.  

  
10. Pärnu linnas Mai tn 27c ja Mai tn 27d koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 



Vastavalt linnavalitsuse korraldusele määrati Pärnu linnas, Pärnu linn, Mai tn 27c (katastritunnus 
62513:050:0001; kinnistu registriosa nr 1717605) ja Mai tn 27d (katastritunnus 62513:050:0002; 
kinnistu registriosa nr 2349705) asuvate katastriüksuste piiride muutmisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
- Pärnu linn, Pärnu linn, Mai tn 27c, elamumaa 100%; 
-  Pärnu linn, Pärnu linn, Mai tn 27d, elamumaa 100%; 
-  Pärnu linn, Pärnu linn, Mai tänav T17, transpordimaa 100%. 
 
11. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine” pakkumuste vastavaks ja pakkumuse 
edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistati riigihanke „Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine“ 
(viitenumber 198237) hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui 
riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused: 
- AS EVIKO (10321432); 
- AS Eston Ehitus (10122448) ja ühispakkuja Nordecon AS (10099962); 
- OÜ Nordlin Ehitus (11966711); 
- Ehitus5ECO OÜ (11715995) ja ühispakkuja OÜ Silindia Ehitus (10721829); 
- AS YIT Eesti (10093801); 
- AS Merko Ehitus Eesti (12203636). 
 
Edukaks tunnistati madalaima hinnaga pakkumus OÜ Nordlin Ehitus (11966711) esitatud pakkumus 
maksumusega 8 851 325,82 € ilma käibemaksuta, 10 621 590,984 € koos käibemaksuga. 
Edukaks kvalifitseeriti tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja OÜ Nordlin Ehitus (11966711), sest 
pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad riigihanke 
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. 
 
12. Riigihanke “Bürootarvete ostmine” pakkumuste tagasilükkamine ning pakkumuste vastavaks ja 
edukaks tunnistamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kvalifitseeriti riigihanke „Bürootarvete ostmine“ (viitenumber 
202192) hankemenetlusel pakkujad: 
- AS Orient Kontorikaubad (10522366); 
- CHARLOT OÜ (10081927); 
- Infotark AS (10047988); 
- Rolling OÜ (12571469). 
 
Vastavaks tunnistati pakkumused kui riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad 
pakkumused: 
- AS Orient Kontorikaubad (10522366) hankeosades 1 ja 2; 
- CHARLOT OÜ (10081927) hankeosades 1 ja 2; 
- Infotark AS (10047988) hankeosades 1 ja 2. 
 
Tagasi lükati riigihankes Rolling OÜ pakkumus hankeosas 1, kuna see ei vasta riigihanke 
alusdokumentides esitatud tingimustele seetõttu, et esitamata on pakkumuse esitaja volikiri ja 
vormikohane näidisostukorv. 
 
Edukaks tunnistati pakkumused: 
- AS Orient Kontorikaubad (10522366) esitatud pakkumus hankeosades 1 ja 2; 
- CHARLOT OÜ (10081927) esitatud pakkumus hankeosades 1 ja 2; 
- Infotark AS (10047988) esitatud pakkumus hankeosades 1 ja 2. 
 
13. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine 



Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistati riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute 
välikoristuse teenus“ (viitenumber 202735) hankemenetlusel edukaks pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ 
(10068915) esitatud pakkumus maksumusega 188 715,00 € ilma käibemaksuta, 226 458,00 € koos 
käibemaksuga. 
 
Kvalifitseeriti riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenus“ (viitenumber 202735) 
hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ (10068915), 
sest pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad riigihanke 
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. 
 
14. Pärnu Linnavalitsuse linnavara-ja heakorrateenistuse 19. novembri 2018 otsusele 3-5.6/10233 
esitatud vaide lahendamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati jätta rahuldamata 13. detsembril 2018 esitatud vaie Pärnu 
Linnavalitsuse linnavara-ja heakorrateenistuse otsuse nr 3-5.6/10233 tühistamise nõudes. 
 
15. Tasuta sõiduõiguse andmine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele anti tasuta sõiduõigus Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna 17 
teenistujale, Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna 3 teenistujale, Pärnu Linnavalitsuse kultuuri- ja 
sporditeenistuse 2 teenistujale, Pärnu Sotsiaalkeskuse 6 hooldustöötajale ning Pärnu Laste- ja Noorte 
Tugikeskuse 7 kasvatusala töötajale. 
 
 
 
 
 


