
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 21. märtsi 2022 istungist 
 
1. Sotsiaalprojekti toetuse kasutamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:  

 
 
2. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Anne-Ly Mortimeri esindama Pärnu 
linnavalitsust riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning 
kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras eestkoste korraldamisel ning eestkostetava isikuhooldus- ja 
varahooldusõiguse teostamisel, sh kõigi pangatoimingute teostamisel krediidiasutustes, panga- ja 
kindlustuslepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, lepingutest tulenevate toimingute teostamisel, kontode 
käsutamisel ja eestkostetava kui pärija esindamisel pärimisega seotud asjaajamisel. 
 
3. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Veronika Lubergi esindama Pärnu 
linnavalitsust riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning 
kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras eestkoste korraldamisel ning eestkostetava isikuhooldus- ja 
varahooldusõiguse teostamisel, sh kõigi pangatoimingute teostamisel krediidiasutustes, panga- ja 
kindlustuslepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, lepingutest tulenevate toimingute teostamisel, kontode 
käsutamisel ja eestkostetava kui pärija esindamisel pärimisega seotud asjaajamisel. 
 
4. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna sotsiaalregistri spetsialisti Liili Lemmergast esindama Pärnu 
linnavalitsust riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning 
kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras eestkoste korraldamisel ning eestkostetava isikuhooldus- ja 
varahooldusõiguse teostamisel, sh kõigi pangatoimingute teostamisel krediidiasutustes, panga- ja 
kindlustuslepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, lepingutest tulenevate toimingute teostamisel, kontode 
käsutamisel ja eestkostetava kui pärija esindamisel pärimisega seotud asjaajamisel. 
 
5. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna puuetega inimeste peaspetsialisti Kärolin Nirki esindama Pärnu 
linnavalitsust riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning 
kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras eestkoste korraldamisel ning eestkostetava isikuhooldus- ja 
varahooldusõiguse teostamisel, sh kõigi pangatoimingute teostamisel krediidiasutustes, panga- ja 
kindlustuslepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, lepingutest tulenevate toimingute teostamisel, kontode 
käsutamisel ja eestkostetava kui pärija esindamisel pärimisega seotud asjaajamisel. 
 
6. Pärnu linnavalitsuse 27.12.2021 korralduse nr 923 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnvalitsuse 27.12.2021 korraldust nr 923 „Tasuta sõiduõiguse andmine“, 
asendades punktis 1 lauseosa „Pärnu Sotsiaalkeskuse 9 hooldustöötajale“ lauseosaga „Pärnu 
Sotsiaalkeskuse 11 töötajale“. 
 

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa 

1. MTÜ Pärnumaa 
Lastekaitse Ühing 

„Multidistsiplinaarse koostöö koolitus” 2052 eurot 

2. OÜ Meaningful Talks Tasuta virtuaalkonverents “Kuidas 
hoida teismelise elurõõm elus” 

120 eurot 

3. MTÜ Eesti SV Tugigrupid “Tugigrupp seksuaalvägivalla ohvritele” 4087 eurot 



7. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada noorsooprojektidele toetust alljärgnevalt: 

Jrk Taotleja Projekt Summa 
eurodes 

1.1. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Tänavakunst koos Kryptikuga 960,00 

1.2. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Taasühendus loodusega 950,00 

1.3. MTÜ Selts Raeküla RVK külakooli koolivaheaegade 
arenguprogramm 

500,00 

1.4. MTÜ ModeRato Helisev hääl 1000,00 

  KOKKU 3410,00 

 
8. Riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ hankemenetluse lõpetamine 
Pärnu linnavalitsus korraldas konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanget 
„Õigusaktide menetlemise infosüsteem“. Taotluste esitamise tähtajaks, 23.04.2021 kell 10.00 esitasid 
taotlused OÜ Net Group ning ühistaotlejatena Estlex OÜ, Andmevara AS ja Andmevara Services OÜ. 
Riigihankekomisjoni 07.05.2021 protokolli nr 3-6.5/21 järgi jäeti taotlejad hankemenetlusest 
kõrvaldamata, taotlejad kvalifitseeriti ning tehti taotlejatele ettepanek pakkumuste esitamiseks. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 24.05.2021 kell 10.00 esitasid pakkumused OÜ Net Group ning 
ühistaotlejatena Estlex OÜ, Andmevara AS ja Andmevara Services OÜ. 
Riigihankekomisjoni 18.06.2021 protokolli nr 3-6.5/28 järgi tunnistati pakkumuse esitanud pakkujate 
pakkumused vastavaks. Riigihanke alusdokumentide punktis 10.2 moodustatud läbirääkimiste komisjonil 
tuli alustada läbirääkimisi vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega. 
Pakkujatega on peetud läbirääkimisi infosüsteemi tehnilise kirjelduse täpsustamiseks, lepingu 
sõlmimiseni jõutud ei ole. 
Vastavalt riigihangete seaduse § 73 lõige 3 punkti 7 alusel lõpeb hankemenetlus kõigi pakkumuste 
jõusoleku tähtaja lõppemisega, kui ükski pakkuja ei ole nõus pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendama. 
Riigihangete seadus § 112 annab alused pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamiseks. Pakkuja võib 
pikendada pakkumuse jõusoleku tähtaega omal algatusel või hankija kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis tehtud ettepanekul. Hankija on kohustatud tegema nimetatud ettepaneku igale 
pakkujale vähemalt kümme päeva enne tema pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppu, kui hankemenetlus ei 
ole selleks ajaks lõppenud. 
Riigihanke alusdokumendi p 12.1. kohaselt peab pakkumus olema jõus 3 kuud pakkumuste esitamise 
tähtpäevast arvates. Pakkumuste jõusoleku aeg lõppes 24.08.2021. 
Pakkujad ei ole pakkumuste jõusoleku tähtaega omal algatusel pikendanud ning hankija ei ole teinud 
pakkujatele ettepanekut pikendada pakkumuste jõusoleku tähtaega vähemalt kümme päeva enne 
pakkumuste jõusoleku tähtaja lõppemist. 
Lähtudes eeltoodust, võttes aluseks riigihangete seaduse § 73 lõige 3 punkt 7 ja arvestades Pärnu 
linnavalitsuse riigihankekomisjoni 17.03.2022 protokolli nr 3-6.5/14, otsustas linnavalitsus lõpetada 
riigihanke „Õigusaktide menetlemise infosüsteem“ hankemenetlus riigihangete seaduse § 73 lõige 3 
punkti 7 alusel, sest kõigi pakkumuste jõusoleku tähtaeg on lõppenud. 
 
9. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskusele 
Linnavalitsus otsustas anda Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskusele ühe parkimisloa mootorsõiduki 
parkimiseks Pärnu linna tasulisel parkimisalal ühe aasta jooksul alates loa andmisest. 
 
10. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Linnaorkesterile  
Linnavalitsus otsustas anda Pärnu Linnaorkestrile ühe parkimisloa mootorsõiduki parkimiseks Pärnu 
linna tasulisel parkimisalal ühe aasta jooksul alates loa andmisest. 
 



11. Tasuta parkimisloa andmine Tammiste Hooldekodule 
Linnavalitsus otsustas anda Tammiste Hooldekodule ühe parkimisloa ametisõiduki parkimiseks Pärnu 
linna tasulisel parkimisalal ühe aasta jooksul alates loa andmisest. 
 
12. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks  
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Papsaare küla, Kivimaa tee elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Marksa küla, 1590070 Marksaranna tee L2 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi 
rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Pärnu linn, Saugamõisa tee 5a 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses, asendiplaan lisa 3; 
 
13. Linnavara võõrandamine (korter Kiviõli linnas) 
Linnavalitsus otsustas võõrandada elektroonilisel enampakkumisel korteriomandi asukohaga Viru tn 19, 
Kiviõli linn, Lüganuse vald, mis moodustab 318/42219 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 
30901:008:0008 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa, pindala – 3683 m2) ja selle oluliseks osaks 
oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruum nr 57 
üldpinnaga 31,8 m2: 
- enampakkumise alghind 2 500 eurot, 
- tagatisraha 250 eurot. 
 
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Võidu 17 mõtteline osa) 
Linnavalitsus otsustas võõrandada hinnaga 100 eurot Margus Kastile 1/12 mõttelist osa kinnistust 
asukohaga Võidu tn 17 Lavassaare alevis Pärnu linnas (üldpind 416 m2, sihtotstarve elamumaa) ja 
kinnistul paiknevast hoonest ning kasutusõigus kuuriboksile nr 16 (ehitisregistri plaanil kuur nr 4). 
 
15. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale Kivimaa tee kergliiklustee ehitamiseks  
Linnavalitsus otsustas seada Pärnu linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse Papsaare külas 
asuvale kinnisasjale Kivimaa tee. Isikliku kasutusõigusala suurus on 92,76 m2   
  
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Metrx OÜle  
Linnavalitsus otsustas anda Metrx OÜ kasutusse 50 m2 suuruse osa Kuuse tänav T2 kinnistust. 
Üürimääraks on 50 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu). 
 
17. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, hanke osas 1 
pakkumuse edukaks tunnistamine, hanke osas 2 ja 3 pakkumuste tagasilükkamine ning hanke osas 1 
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus”. 
Riigihange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 – Pärnu ranna piirkond; 
Osa 2 – Pärnu Mai ja Raeküla linnaosade piirkond; 
Osa 3 – Pärnu Rääma linnaosa piirkond. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 07. märtsiks kell 13.00 esitasid pakkumused: 
1) Fortikus Eesti OÜ ja GT4U EESTI OÜ hanke osadele 1, 2 ja 3; 
2) KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ hanke osadele 1, 2 ja 3; 
3) Kagumari OÜ hanke osadele 2 ja 3; 
4) SOL Baltics OÜ hanke osadele 1, 2 ja 3. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks 
ja tunnistas osas 1 edukaks SOL Baltics OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 533 719,87 eurot koos 



käibemaksuga. Linnavalitsus lükkas tagasi kõik osades 2 ja 3 esitatud pakkumused riigihangete seaduse § 
116 lg 2 p 1 alusel, sest pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. 
Linnavalitsus jättis hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris hanke osas 1 pakkuja SOL Baltics OÜ, 
sest pakkujal puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja pakkuja vastab riigihanke 
alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimustele. Linnamajanduse osakonna juhataja sõlmib 
võitjaga riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingu. 
 
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja 
raietööd”. Riigihange oli jaotatud osadeks, millest 
Osa 1 – Pärnu linna kõrghaljastuse hooldus- ja raietööde teostamine avalikel aladel ja Vana-Pärnu 
kalmistul; 
Osa 2 – Audru ja Tõstamaa osavaldade kõrghaljastuse hooldus- ja raietööde teostamine avalikel aladel ja 
kalmistutel. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 11. märtsiks kell 13.00 esitasid pakkumused: 
1) Kolm Okast OÜ hanke osale 1; 
2) OK Acer OÜ hanke osadele 1 ja 2; 
3) OÜ Kuusk AE hanke osadele 1 ja 2; 
4) Treulop OÜ hanke osale 1. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks 
ning tunnistas edukaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused: 
1. hanke osas 1 - OÜ Kuusk AE maksumusega 29 592,00 eurot koos käibemaksuga; 
2. hanke osas 2 - OÜ Kuusk AE maksumusega 26 352,00 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus jättis Kuusk OÜ AE hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris ta. Linnamajanduse 
osakonna juhataja sõlmib ettevõttega riigihanke alusdokumentide alusel hankelepingu. 
 
19. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Vahtramäe tee 8 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Vahtramäe tee 8 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
 
20. Kohanime määramine, Rannaveere tee 
Linnavalitsus määras Valgeranna külas asuva liikluspinna nimeks Rannaveere tee. 
 
21. Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Huvitatud isiku 
eesmärgiks on kinnistute liitmine, mille tulemusena moodustuksid suuremad äri- ja tootmiskinnistud. 
Planeeringuga ei muudeta kehtivat üldplaneeringut, samuti kehtivate detailplaneeringutega määratud 
ehitusõigusi ega kinnistute kasutusotstarbeid. 
 
22. Pärnu linnas Raba tn 22 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Raba tn 22 katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määras uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 22; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Nelgi tn 44; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
 
23. Sundvalduse seadmine, Sambla tn 
Linnavalitsus otsustas seada AS Pärnu Vesi kasuks sundvalduse kanalisatsioonitorustike korrashoiuks, 
omamiseks, asendamiseks, majandamiseks ning muul viisil kasutamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
teenuse tagamiseks Silla külas asuval Sambla tänava kinnistul. 
 



24. Välislähetus 
Linnavalitsus lähetas linnapea Romek Kosenkraniuse 24.-26. märtsini 2022 Barcelonasse, et osaleda 
CPMR (Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus/ CPMR – Conference of Peripherial Maritime Regions) 
poliitika büroo koosolekul. Lähetuskulud katab Eesti Linnade ja Valdade Liit. Linna eelarvest tasutakse 
päevaraha 50 eurot päevas. 
 
 


