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Parkla katte rekonstrueerimine 

 

Riigihangete registris avaldati juuni alguses hanketeade viitenumbriga 164469 „Vändra alevi 

Vee tänava lõigu ja parkla katte rekonstrueerimine“. Tegemist oli elektroonilise hankega, 

millega otsisime OÜ Terra US ning OÜ Arcus Projekt koostatud ehitusprojekti „Vändra, 

Pärnu-Paide mnt 2 kinnistu parkla tööprojekt“ ehitustööde teostajat. Hindamiskriteeriumiks 

oli madalam hind ning hankedokumentides esitatud hanke avamise ajaks, 30. juuni 2015 kella 

12.00-ks, oli riigihangete registri e-keskkonnas tähtajaks pakkumuse esitanud neli pakkujat.   

 

Kõik pakkujad kvalifitseerusid ning nende pakkumused tunnistati vastavaks: 

 

Pakkuja      Hind ilma km-ta  Hind km-ga 

Verston Ehitus OÜ     77 931,22 €   93 517,46 € 

Osaühing Vändra MP     62 670,41 €   75 204,49 € 

Osaühing Viamer Grupp    88 888,88 €            106 666,66 € 

Lemmikäinen Eesti AS    66 300,51 €   79 560,61 € 

 

Peale vastavaks tunnistatud pakkumuste hindamist tunnistati edukaks OÜ Vändra MP 

pakkumus maksumusega 75 204,49 € koos käibemaksuga ning peale vaidlustusperioodi lõppu 

tehakse neile ka ettepanek hankelepingu sõlmimiseks. 

 

08. juuli seisuga oli alevi 2015. aasta eelarve real 04510 „Vallateede ja – tänavate korrashoid“ 

rahaliste vahendite jääk 46 427 €. Riigihankel 164034 „Vändra alevi teekatete pindamistööd“ 

osutus edukaks pakkujaks OÜ ÜLE ning hankelepingu maksumuseks 16 508 € koos 

käibemaksuga. Kuna pindamistööd teostatakse juulikuus, tuleb olemasolevast jäägist maha 

arvata ka pindamistööde maksumus. Seega kasutamata vahendid augusti alguseks 29 919 €. 

 

Alevivalitsuse ettepanek: Kasutada augusti alguse vabadest vahenditest 20 000 € Vee tänava 

ja parkla rekonstrueerimistööde finantseerimiseks ning puudujääv osa, 55 204,49 €, suunata 

eelarvesse aasta alguse vabast jäägist, summas 55 205 €. 

 

Tänavakividest platsi rajamine parki 

Kuna Vändra parki paarkümmend aastat tagasi puidust ehitatud tantsulava oli täielikult 

amortiseerunud, pidime selle kahjuks vahetult enne jaanipäeva lammutama. Et aga pargis 

saaks ka edaspidi rahvapidusid korraldada, otsustasime rajada vana poodiumi asemele 

murupinnaga samas tasapinnas tänavakividest platsi, millel on võimalik tantsida ning millele 

on võimalik paigutada ürituste korraldamiseks nii mobiilne lava, kui ka pealtvaatajate jaoks 

sel aastal soetatud pingid ja vajadusel lauadki.  

 

Vändra esmamainimisest möödub sel aastal 500 aastat ning seda sündmust on kavas 

suurejoonelisemalt tähistada 15. augustil suure perepäevaga, mille õhtused ansamblite Svjata 

Vatra, Traffic ning Black Velvet ülesastumised toimuvadki juba parki rajatud uuel 

tantsupõrandal.  



Selleks, et meie oma kohalikud ehitusettevõtted saaksid anda juubeliaastal oma panuse parki 

rajatavasse pidustuspaika, kutsusime kohalikud ehitusettevõtted Vändra Tare AS, Veberg 

Grupp OÜ ning Vändra MP OÜ pisikesele mõõduvõtmisele, et välja selgitada, kes suudab 

väiksemate kuludega ja loomulikult ka kvaliteetselt välja ehitada 14. augusti 2015 

keskpäevaks Vändra parki äärekividega ümbritsetud, tänavakividest ristkülikukujulise platsi 

mõõtmetega 12 m  x  22 m. 

10. juuli kella 15.00 –ks esitasid pakkumuse kõik kolm ehitusettevõtet: 

Pakkuja      Hind ilma km-ta  Hind km-ga 

Vändra Tare AS     7887,00 €   9465,00 € 

Vändra MP OÜ     8279,50 €   9935,40 € 

Veberg GruppOÜ     7655,31 €   9186,37 € 

 

Kuna hindamiskriteeriumiks oli madalam hind, tehti ettepanek sõlmida leping tööde 

teostamiseks Veberg Grupp OÜ-ga  

 

Alevivalitsuse ettepanek: Vändra alevi 2015. aasta eelarves puudusid vahendid pargi 

tantsulava kapitaalseks ümberehituseks, planeeritud oli vaid pisiremont, mille käigus selgus, 

et üle 20 aasta vanune puidust lava on niivõrd amortiseerunud ja muutunud 

kasutuskõlbmatuks, et see tuleb lammutada. Lammutustöid teostasid kultuurimaja oma 

töötajad, kellel oli abiks ka suvel tegutsenud malevarühm. Mittekõlbulikust puitmaterjalist sai 

parki jaanituli ning läbimädanenud veekindel vineer viidi jäätmejaama. Et ka edaspidi saaks 

pargis pidusid korraldada, otsustati puidust lava asemele ehitada kivisillutisega plats. 

Ettepanek on vajalik summa kivisillutise ehitamiseks 9 200 eurot suunata eelarvesse aasta 

alguse vabast jäägist. 

 

Vändra Alevivolikogu võttis 19. veebruari istungil vastu alevi 2015. aasta eelarve, milles jäeti 

eelarvesse suunamata eelmise aasta jääk summas 132 182 €, et vajadusel kasutada seda läbi 

lisaeelarve vajalikeks investeeringuteks. Samal istungil oli arutelul ka Pärnu-Paide mnt 2 

asuval kinnistul paikneva parkla halb olukord ning istungi protokollist võib lugeda, et mitmed 

volikogu liikmed olid seda meelt, et 2015. aastal tuleks parkla korda teha. Samuti teavitasin 

volikogu juunikuu istungil pargi tantsulava avariiohtlikust olukorrast ning plaanidest, rajada 

selle asemele kivisillutisega plats. 

 

Eelpooltoodut arvestades teeb alevivalitsus ettepaneku kasutada likviidseid varasid summas 

64 405 € investeerimistegevuseks. Likviidsete varade jääk oleks seega peale lisaeelarve 

kinnitamist 67 776 €. 

 

 

Vändra alevivanem Toomas Sonts        

10.07.2015 
 


