Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 27. veebruari 2017 istungist
1. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Otsustati kinnitada Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavavälise tegevuse hinnakiri alates 1.
märtsist 2017 järgmiselt:
Akadeemilise tunni
maksumus õppija kohta
1.1 Koolitus/õpituba koolis
Individuaalõpe/konsultatsioon
(1-2 õppijat grupis)
3-9 õppijat grupis
10-15 õppijat grupis
1.2 Asutusesisene koolitus Pärnu
linnas
3-9 õppijat grupis
10-15 õppijat grupis
1.3 Asutusesisene koolitus väljapool
Pärnu linna
3-9 õppijat grupis
10-15 õppijat grupis

35 tunnise kursuse
maksumus õppija kohta

10 eurot
4 eurot
3 eurot

140 eurot
105 eurot

140 eurot
105 eurot

140 eurot
105 eurot

Asutusesisesel koolitusel väljapool Pärnu linna lisandub kursuse maksumusele koolitaja sõidukulu
0,3 eurot km kohta.
2. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 800 eurot MTÜ Pärnu Noorte Puhkpilliorkestri 8 mängija
osalemise toetamiseks ja harjutuslaagrisse sõiduks Poola Vabariiki.
3. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni 30.04.2022” pakkujate
kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks
tunnistamine
Hankemenetlusel otsustati kvalifitseerida riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni
30.04.2022” järgmised pakkujad:
- OÜ Rohenurk, OK Acer OÜ ja OÜ Has-Liiga hanke osas 7;
- OÜ Kuusk AE hanke osas 7;
- Krausberg Eesti OÜ hanke osades 1-6;
- SOL Baltics OÜ hanke osades 1-6.
Riigihankemenetlusel otsustati kvalifitseerimata jätta pakkuja OÜ Keps hanke osades 2 ja 7, sest
pakkumuses esitatud spetsialist ei vasta hanketeate osa III punkti 2.3 tehniline ja kutsealane
pädevus alapunktis 4 sätestatud nõuetele.

Edukaks tunnistati riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni 30.04.2022”
(registreerimisnumber 181852) hankemenetlusel:
- Osa 1 - SOL Baltics OÜ esitatud pakkumus maksumusega 436 806,00 eurot koos käibemaksuga;
- Osa 2 - Krausberg Eesti OÜ esitatud pakkumus maksumusega 116 492,92 eurot koos
käibemaksuga;
- Osa 3 - Krausberg Eesti OÜ esitatud pakkumus maksumusega 311 823,02 eurot koos
käibemaksuga;
- Osa 4 - SOL Baltics OÜ esitatud pakkumus maksumusega 446 798.40 eurot koos käibemaksuga;
- Osa 5 - SOL Baltics OÜ esitatud pakkumus maksumusega 230 079.60 eurot koos käibemaksuga;
- Osa 6 - Krausberg Eesti OÜ esitatud pakkumus maksumusega 381 375,61 eurot koos
käibemaksuga;
- Osa 7 - OÜ Kuusk AE esitatud pakkumus maksumusega 290 748,00 eurot koos käibemaksuga.
4. Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” pakkujate
kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine
Otsustati kvalifitseerida riigihanke „Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse
ostmine“ hankemenetlusel pakkujad: Dieta AS, Bestmarki Suurköökide AS ja Metos AS, kuid nende
esitatud pakkumused lükati tagasi, sest pakkumuses esitatud köögiseadmed ja -sisustus ei vasta
tehnilisele kirjeldusele.
5. Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada Pärnu Vanalinna Põhikooli köögisisustuse ja -seadmete ostmiseks ning
paigaldamiseks avatud hankemenetlusega riigihange „Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja
-sisustuse ostmine“.
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
MTÜ Pärnu Jahtklubi kasutusse otsustati anda 5 aastaks tasuta ca 450 m2 suurune osa Pärnus
Lootsi tn 6//8 asuvast kinnistust.
7. Pärnu Linnavalitsuse 22.10.2012 korralduse nr 458 muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 22.10.2012 korraldust nr 458 „Enampakkumise nurjunuks
tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ järgmiselt:
- täiendada korraldust punktiga 2.1 alljärgnevalt:
„2.1 alates 16.01.2017 tagastab kasutusse saaja kasutusse andjale hoone plaanil numbriga 16
tähistatud ruumi üldpinnaga 12m2“;
- täiendada korraldust punktiga 3.1.1 alljärgnevalt:
„3.1.1 alates 16.01.2017 on üürimäär 524 (viissada kakskümmend neli) eurot kuus (ei sisalda
käibemaksu)“.
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Otsustati anda Vana-Sauga tn 3 (katastritunnus 62502:007:2400; kinnistu registriosa nr 9105) ja
Vana-Sauga tn 3y (katastritunnus 62501:001:0703; kinnistu registriosa nr 9105) asuvate
katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadress ja ehituskrundi number ning
määrata sihtotstarve järgmiselt:

koha-aadress
Vana-Sauga tn 3

ehituskrundi number
240

sihtotstarve
elamumaa (001; E) – 100%.

9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Otsustati anda Jaani tn 15 (katastritunnus 62502:018:0006; kinnistu registriosa nr 1766505) ja Jaani
tn 15y (katastritunnus 62502:018:0008; kinnistu registriosa nr 1766505) asuvate katastriüksuste
liitmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadress ja ehituskrundi number ning määrata sihtotstarve
järgmiselt:
koha-aadress
Jaani tn 15

ehituskrundi number
158A

sihtotstarve
elamumaa (001; E) – 100%.

10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Jaani tn 4a (katastritunnus 62502:009:1880; kinnistu registriosa nr 7605) asuva
kinnistu jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi
numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt:
koha-aadress
Jaani tn 4a
Loode tn 5a

ehituskrundi number
188
1583

sihtotstarve
elamumaa (001; E) – 100%
elamumaa (001; E) – 100%.

11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu istungile suunati eelnõu taotleda Eesti Vabariigilt Pärnu linna munitsipaalomandisse
munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse maana Põllu tn 6 maaüksuse 1/4 mõttelises
osas.
12. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi preemiate väljamaksmise
kinnitamine
Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi võistlustööde autoritele otsustati preemiad
välja maksta järgmiselt:
- I Preemia 11 000 (üksteist tuhat) eurot võistlustööle nimega „Ajahetk“ – Margus Kadarik 50%
(Maketodroom OÜ), Mart Kadarik 50% (Arhitektuuri Baas OÜ);
- II preemia 6 000 (kuus tuhat) eurot võistlustööle nimega „Aja lehed“ – Kertu Kruus 50%, Liisa
Sekavin 50%;
- III preemia 3 000 (kolm tuhat) eurot võistlustööle nimega „Sünd“ – Riho Kuld FIE 34%, Ilme Kuld
FIE 33%, Kristofer Soop 33%.

