
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 23. mai istungist

1. Volituste andmine
Volitati kuni 25.04.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti 
Pärnu Linnavalitsuse esindajana sooritama piiratud teovõimega täisealise nimel tehinguid ja 
toiminguid.

2. Peretoetuste ümbervormistamine
Riikliku peretoetuse maksmine peatatakse alaealise lapse ühele vanemale ja jätkatakse 
maksmist teisele vanemale.

3. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati haridus- ja kultuuriosakonnale 150 eurot, et toetada 
sportlase osalemist Eriolümpia Eesti Ühenduse esindusmeeskonna kooseisus 
jalgpalliturniidel Leedus ja Rootsis (MTÜ EO Eesti Ühendus).

4. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Kuninga 28)
Pärnu Linnavalitsuse 09. mai 2016 korraldusega nr 284 anti otsustuskorras OÜ-le Escape 
Room kasutusse Kuninga tn 28 keldriruumid. Pärast korralduse vastuvõtmist teatas taotleja, 
et sooviks lepingut vormistada uue äriühingu - Teadustuba OÜ - nimele. Eelmine korraldus 
tunnistati kehtetuks ning linnavara anti kasutusele uue korraldusega.

Ruumide kasutamise otstarve ning lepingu olulised tingimused jäid samaks.

5. Tasuta parkimislubade andmine
Pärnu Haldusteenused väljastavad Pärnumaa omavalitsustele üheks aastaks tasuta 
parkimisload Pärnu linna tasulisel parkimisalal parkimiseks. 

6. Tammiste tee 18 hoonete koha-aadresside määramine
Pärnu linnas Tammiste tee 18 asuval maaüksusel määrati olemasoleva ja püstitatava hoone 
koha-aadressid järgmiselt:

- elamu (ehitisregistrikood 103035095) unikaalaadress Tammiste tee 18;
- elamu (ehitisregistrikood 120783044) unikaalaadress Tammiste tee 18/1.

7. Savi tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Otsustati kehtestada Savi tn 20 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringuala suurus on ca 40 089 m2. Planeeritav ala asub Pärnus Räämal, Niidu 
ettevõtluspiirkonnas. Savi tn 20 kinnistu on kavandatud jagada kaheks tootmis- ja ärimaa 

krundiks vastavalt suurustega 20 087 m2 ja 19 996 m2. Mõlemale krundile võib ehitada 5 

hoonet kummalegi lubatud maksimaalse maa-aluse ehitisealuse pindalaga 1000 m2.

Planeeritud tootmistegevus ei oma olulist keskkonnamõju. Tootmishoonete projekteerimisel 
ja kasutamisel tuleb tagada, et tootmistegevus ei põhjustaks ülenormatiivset müra, vee ja õhu 



saastamist ning et jäätmed käideldakse nõuetekohaselt. Geodeetilisi märke, looduskaitse, 
muinsuskaitse ja miljööväärtusliku hoonestusega alasid planeeritaval alal ei ole. 
Planeeritavale alale ei kavandata püstitada keskkonnaohtlikke objekte.

8. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
Otsustati eraldada 38 noorsooprojektile toetust kogusummas 9540 eurot.

9. Õpilaspreemiate määramine
Otsustati määrata Pärnu linna õpilaspreemiad. 

Aasta õpilase laureaadid on Pärnu Rääma Põhikooli õpilane Kristi Koitla, Pärnu Kuninga 
Tänava Põhikooli õpilane Georg Timoštšenko ja Helo Liis Soodla Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumist. Kõik aasta õpilased saavad 300 euro suuruse preemia.

2016. aasta huvitegevuse parimateks nimetati Kevin Saar Vanalinna Põhikoolist ja Tauno 
Tamm Pärnu Koidula Gümnaasiumist. Aasta aktiivne noor 2016 tiitel kuulub Eliise Haljasele 
Pärnu Vanalinna Põhikoolist ja Karoliine Ausale (Aus) Pärnu Ühisgümnaasiumist. Aasta 
huvitegevuse parimat ja aasta aktiivset noort premeeritakse 200 euroga.

Kõigi eelnevate õpilaspreemiate nominente premeeritakse 100 euroga.

185 euro suuruse preemia pälvisid rahvusvahelistel konkurssidel edukalt osalenud õpilased, 
kelleks olid Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased Silvio Meskat, Tauno Tamm, Andreas 
Lootus, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilased Helo Liis Soodla ja Anneliis Rea, 
Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilane Alexander Rannar ja Mai Kooli õpilane Laura Viikberg.

10. Riigihanke „Pärnu Rannastaadioni spordiinventari ostmine” pakkujate 
kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja 
pakkumuste edukaks tunnistamine
Riigihange on jaotatud osadeks, millest

- Osa 1 – Kergejõustiku võistlus-heitevahendid;
- Osa 2 – Kergejõustiku põhivarustus ja abivahendid;
- Osa 3 – Jalgpalli inventar.

Tähtajaks, 28. aprilliks esitasid pakkumused järgmised pakkujad:
- OÜ Sportservice hanke osadele 2 ja 3;
- Kerko Sport Oy hanke osadele 2 ja 3;
- UAB „Sentios“ hanke osale 1;
- OÜ YES Sport hanke osale 3;
- OÜ Eiselt Research hanke osale 1;
- OÜ Novaproff ja Ridal OÜ hanke osadele 1, 2 ja 3;
- OÜ Spoleman hanke osadele 1, 2 ja 3.

Hankemenetlusel tunnistati vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui 
hankedokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused:

- OÜ Sportservice hanke osadele 2 ja 3;



- UAB „Sentios“ hanke osale 1;
- OÜ YES Sport hanke osale 3;
- OÜ Eiselt Research hanke osale 1.
-

Hankemenetlusel lükati tagasi järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui 
hankedokumentides esitatud nõuetele mittevastavad pakkumused:

- Kerko Sport Oy hanke osadele 2 ja 3, sest pakkumused ei vasta HD lisa 3 “Tehniline 
kirjeldus” punktidele 4.2 ja 4.3;

- OÜ Novaproff  ja Ridal OÜ hanke osadele 1, 2 ja 3, sest pakkumused ei vasta HD lisa 
3 “Tehniline kirjeldus” punktidele 4.1, 4.2 ja 4.3;

- 3.3 OÜ Spoleman hanke osadele 1, 2 ja 3, sest pakkumused ei vasta HD lisa 3 
“Tehniline kirjeldus” punktidele 4.1, 4.2 ja 4.3.

Edukaks tunnistati:
- Osa 1 - OÜ Eiselt Research (registrikood 10748171) esitatud pakkumus 

maksumusega 17 547 eurot ilma käibemakstuta;
- Osa 2 - OÜ Sportservice (registrikood 10329675) esitatud pakkumus maksumusega 

144 261,36  eurot ilma käibemakstuta;
- Osa 3 - OÜ Sportservice (registrikood 10329675) esitatud pakkumus maksumusega 

13 478,38 eurot ilma käibemakstuta.


