
Ülevaade	  Pärnu	  linnavalitsuse	  29.	  aprilli	  2019	  istungist	  
	  
1.	  Volituste	  andmine	  	  Otsustati	  volitada	  kuni	  17.04.2024	  sotsiaalosakonna	  
eestkostespetsialisti,	  sotsiaalosakonna	  puuetega	  inimeste	  hoolekande	  
peaspetsialisti	  ja	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  
esindajana	  täitma	  piiratud	  teovõimega	  täisealise	  isiku	  kõiki	  eestkostja	  
ülesandeid,	  sealhulgas	  tehingud	  ja	  toimingud	  Sotsiaalkindlustusametis,	  Eesti	  
Töötukassas,	  Maksu-‐	  ja	  Tolliametis	  ja	  muudes	  ametiasutustes.	  
	  	  
2.	  Nõusolek	  avalike	  ürituste	  korraldamiseks	  Otsustati	  anda	  nõusolek	  
ürituste	  korraldamiseks:	  
-‐	  10.	  augustil	  2019	  toimuva	  „Supeluse	  Suvelõpu	  piknik“	  korraldamiseks	  10.	  
augustil	  2019	  kella	  14.00-‐st	  kuni	  	  11.	  augusti	  2019	  kella	  02.00-‐ni.	  Korraldaja	  
Valge	  Karussell	  OÜ.	  
-‐	  22.	  juunil	  2019	  toimuva	  „Pärnu	  Jaanipäev	  2019	  Pärnu	  Vallikäärus“	  
korraldamiseks	  22.	  juunil	  2019	  kella	  19.00-‐st	  kuni	  23.	  juuni	  2019	  kella	  01.00-‐
ni.	  Korraldaja	  PS	  Music	  Management	  OÜ.	  
	  	  
3.	  Raha	  eraldamine	  reservfondist	  
Linnavalitsuse	  reservfondist	  eraldati:	  
-‐	  1000	  eurot	  Pärnu	  Taekwondo	  Klubile,	  Taekwondo	  Euroopa	  
Meistrivõistlustel	  osalenud	  noorsportlaste	  premeerimiseks.	  Kamilla	  
Velikopolje	  I	  koha	  saavutamise	  eest	  600	  eurot	  ja	  Anette	  Russ	  III	  koha	  
saavutamise	  eest	  400	  eurot.	  
-‐	  700	  eurot	  Pärnu	  7	  noore	  puhkpilli	  mängija	  osalemise	  toetamiseks	  Poolas	  
„Rahvusvaheline	  noorte	  puhkpilliorkester	  Wersalinka“	  projektis.	  
	  	  
4.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Riia	  mnt	  73	  ärihoone	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Liiva	  tn	  17	  Riia	  mnt	  71/73	  
(katastritunnus	  62511:065:0430)	  kinnistule	  ärihoone	  püstitamiseks	  koos	  
ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veetorustiku,	  reo-‐	  ja	  
sademeveekanalisatsiooni,	  side-‐	  ning	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
5.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Pähkli	  tn	  5	  üksikelamu	  
püstitamine	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Pähkli	  tn	  5	  
(katastritunnus	  62504:060:1970)	  kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  
ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veetorustiku,	  reoveekanalisatsiooni	  ning	  
elektrivarustuse	  rajamisega.	  



	  	  
6.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Pronksi	  tn	  14	  üksikelamu	  
püstitamine	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Pronksi	  tn	  14	  
(katastritunnus	  62503:072:0024)	  kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  
ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veetorustiku,	  reoveekanalisatsiooni	  ning	  
elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
7.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Savi	  tn	  38a	  laohoone	  Otsustati	  välja	  anda	  
ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Savi	  tn	  38a	  (katastritunnus	  62501:001:0025)	  kinnistul	  
laohoone	  püstitamiseks.	  
	  
8.	  Ehitusloa	  andmine	  Silla	  küla,	  Kopra	  tn	  7	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  
Pärnu	  linnas,	  Silla	  külas,	  Kopra	  tn	  7	  kinnistule	  (katastritunnus	  
56801:004:0135)	  elamu	  püstitamiseks.	  
	  
9.	  Marksa	  küla	  Tiidoranna	  katastriüksuse	  sihtotstarbe	  muutmine	  Otsustati	  
muuta	  Tiidoranna	  (katastritunnus	  15905:004:0817,	  kinnistu	  registriosa	  nr	  
4449106)	  senist	  sihtotstarvet	  (tootmismaa	  –	  100%)	  ning	  määrata	  uueks	  
katastriüksuse	  sihtotstarbeks	  elamumaa	  –	  100%.	  
	  
10.	  Tõlli	  küla	  Merelahe	  katastriüksuse	  sihtotstarbe	  muutmine	  	  Otsustati	  
muuta	  Merelahe	  (katastritunnus	  82601:001:0151,	  kinnistu	  registriosa	  nr	  
12247750)	  senist	  sihtotstarvet	  (ärimaa	  –	  100%)	  ning	  määrata	  uueks	  
katastriüksuse	  sihtotstarbeks	  maatulundusmaa	  –	  100%.	  
	  	  
11.	  Riigihanke	  „Pärnu	  linna	  Paikuse	  osavallas	  Ringi	  tänava	  
rekonstrueerimine“	  pakkumuse	  tagasilükkamine,	  pakkumuste	  vastavaks	  
tunnistamine	  ja	  hindamine	  ning	  pakkuja	  edukaks	  tunnistamine,	  
hankemenetlusest	  kõrvaldamata	  jätmine	  ja	  kvalifitseerimine	  
Riigihanke	  „Pärnu	  linna	  Paikuse	  osavallas	  Ringi	  tänava	  rekonstrueerimine“	  
(viitenumber	  206434)	  hankemenetlusel	  tunnistati	  vastavaks	  järgmiste	  
pakkujate	  esitatud	  pakkumused	  kui	  riigihanke	  alusdokumentides	  sätestatud	  
tingimustele	  vastavad	  pakkumused:	  
-‐	  Aktsiaselts	  TREF	  Nord	  (10217746);	  
-‐	  AS	  TREV-‐2	  Grupp	  (10047362);	  
-‐	  Lääne	  Teed	  OÜ	  (10879306);	  
-‐	  OÜ	  NURME	  TEEDEEHITUS	  (11188001);	  
-‐	  AS	  YIT	  Eesti	  (10093801).	  



	  
Tagasi	  otsustati	  lükata	  Amartox	  OÜ	  pakkumus,	  kuna	  pakkuja	  on	  jätnud	  
esitamata	  kohustusliku	  dokumendi	  vorm	  1	  „Pakkuja	  kinnitused“	  ning	  
märkinud	  ka	  vastavustingimuste	  lehel	  selgesõnaliselt,	  et	  seda	  kinnitust	  
pakkumus	  ei	  sisalda.	  Seega	  Amartox	  OÜ	  pakkumus	  ei	  vasta	  riigihanke	  
alusdokumentides	  sätestatud	  tingimustele.	  
Riigihanke	  „Pärnu	  linna	  Paikuse	  osavallas	  Ringi	  tänava	  rekonstrueerimine“	  
hankemenetlusel	  kvalifitseeriti	  ja	  tunnistati	  edukaks	  madalaima	  hinnaga	  
pakkumus	  AS	  TREF	  Nord	  (10217746)	  esitatud	  pakkumus	  maksumusega	  177	  
777,76	  €	  ilma	  käibemaksuta,	  213	  333,312	  €	  koos	  käibemaksuga.	  
	  	  
12.	  Riigihanke	  “Pärnu	  linna	  teede	  pindamine	  2019	  aastal“	  pakkumuste	  
vastavaks	  ja	  edukaks	  tunnistamine	  ning	  pakkujate	  hankemenetlusest	  
kõrvaldamata	  jätmine	  ja	  kvalifitseerimine	  
Riigihanke	  “Pärnu	  linna	  teede	  pindamine	  2019	  aastal“	  (viitenumber	  206738)	  
hankemenetlusel	  tunnistati	  vastavaks	  järgmiste	  pakkujate	  esitatud	  
pakkumused	  kui	  riigihanke	  alusdokumentides	  sätestatud	  tingimustele	  
vastavad	  pakkumused:	  
-‐	  AS	  TREV-‐2	  Grupp	  (registrikood	  10047362)	  hanke	  osale	  3;	  
-‐	  AS	  Eesti	  Teed	  (registrikood	  12249762)	  hanke	  osadele	  1,	  2,	  3	  ja	  4;	  
-‐	  AS	  YIT	  Eesti	  (registrikood	  10093801)	  hanke	  osadele	  1,	  3	  ja	  4;	  
-‐	  AS	  Tariston	  (registrikood	  10887843)	  hanke	  osadele	  2,	  3	  ja	  4;	  
-‐	  OÜ	  Üle	  (registrikood	  10405442)	  hanke	  osadele	  1,	  2,	  3	  ja	  4.	  
	  	  
Edukaks	  tunnistati	  riigihanke	  “Pärnu	  linna	  teede	  pindamine	  2019	  aastal“	  
(viitenumber	  206738)	  hankemenetlusel	  järgmiste	  pakkujate	  esitatud	  
pakkumused:	  
-‐	  AS	  Eesti	  Teed	  (registrikood	  12249762)	  esitatud	  pakkumus	  hanke	  osale	  1	  
maksumusega	  53	  760,00	  koos	  käibemaksuga;	  
-‐	  AS	  Eesti	  Teed	  (registrikood	  12249762)	  esitatud	  pakkumus	  hanke	  osale	  2	  
maksumusega	  138	  640,596	  koos	  käibemaksuga;	  
-‐	  AS	  Eesti	  Teed	  (registrikood	  12249762)	  esitatud	  pakkumus	  hanke	  osale	  3	  
maksumusega	  58	  716,00	  koos	  käibemaksuga;	  
-‐	  OÜ	  Üle	  (registrikood	  10405442)	  esitatud	  pakkumus	  hanke	  osale	  4	  
maksumusega	  123	  763,80	  koos	  käibemaksuga.	  
	  	  
	  	  
	  


