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Tööde ja teenuste hankimine Valga Linnavalitsuse 

poolt aastatel 2014– 2015 

 

 

Valga          10.mai 2016  

 

 

 

 

Teostaja - Valga linnavolikogu revisjonikomisjon koosseisus: Külliki Siilak, Kalev Luts, 

Viktor Haljaste, Alar Nääme, Ilmar Tõlner 

Vastutav läbiviija - Kalev Luts 

Läbiviimise aeg 02. veebruar 2016 – 27. mai 2016 (ettekanne volikogus). 

Revisjoni läbiviimise õiguslikud alused: 

1) Valga Linnavalitsuse 19.06.2012 määrus nr 3 „Hankekord Valga linnas“ 

2) Riigihangete seadus, vastu võetud 24.01.2007, kehtiv redaktsioon 02.04.2015 

3) Valga Linna hankeplaanid aastatel 2014 (Valga Linnavalitsuse korraldus nr 268  

15. 10.2013) ja 2015. (Valga Linnavalitsuse korraldus nr 267 22.10.2014) 

4) Valga linna poolt sõlmitud teenuste, asjade ostmise ja ehitustööde hankelepingud. 

Revisjon põhines hankeplaanidest pisteliselt välja valitud Valga linnavalitsuse ja tema 

allasutuste poolt läbi viidud hangetest ja hankedokumentide kontrollist. 

Valga linnasekretär Ragne Tsäkko poolt komisjonile edastatud asjade ostmise, teenuste 

tellimise või ehitustöövõtu lepingute aastatel 2014 - 2015 sõlmitud lepingute nimekirjast tehti 

juhuvalik, mis oli kontrolli aluseks. 

Vaatluse alla võeti alljärgnevad hanked 

1. Nõudepesumasinate ostmine koos paigaldusega (2015. aasta hankeplaan) 

2. Pikk 21a lammutus (ei kajastu hankeplaanis) 

3. Lai 5 – 4 akende vahetus (ei kajastu hankeplaanis) 

4. Lasteaed Kaseke remonditööd (ei kajastu hankeplaanis) 

5. Lasteaedade pesupesemise teenus (ei kajastu hankeplaanis). 

Hankedokumendid paluti esitada linnasekretär Ragne Tsäkkol. 
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Vesteldi Valga linnavalitsuse linnamajandusameti juhataja Urmas Möldrega, kelle täpsustav 

seletuskiri käsitletud hangete 1. ja 2. osas on aktile lisatud. Tutvuti E-riigihangete 

keskkonnaga (https://riigihanked.riik.ee/.  

Dokumentide leidmisel ja täpsustavate andmete selgitamisel olid abiks linnavalitsuse töötajad. 

 

 

 

Hanke kontrolli tulemus  kajastatakse alljärgnevalt iga hanke kohta eraldi. 

 

 

1. NÕUDEPESUMASINATE OSTMINE KOOS PAIGALDUSEGA 

Hange kajastub 2015. aasta hankeplaanis, mis kinnitati Valga linnavalitsuse 22.10.2014 

korraldusega nr 267.  

Hanke läbiviimise eest vastutaja on hankeplaani kohaselt linnamajandusameti juhataja Urmas 

Möldre. 

Hange nimetusega „Nõudepesumasinate ost koos paigaldusega“ avaldatakse E- riigihangete 

keskkonnas 29.07.2015, hanke viitenumber 165864. Hankedokumendid avati 11.08.2015. 

Hankedokumentide avamise järgselt tehakse otsus – osta siiski professionaalsed masinad ja 

korraldatakse uus hange. 

Uus hange nimetusega „Nõudepesumasinate ost koos paigaldusega“ avaldatakse E-

riigihangete keskkonnas 16.09.2015, hankedokumentide avamine 24.09.2015, hanke 

viitenumber 166795. Hankele laekus kaks pakkumust (Farewelli Kaubanduse OÜ pakkumus 

summas 10 368.-  ja Metos AS, pakkumus summas 13 220.-). 

Hanke võitja leitakse 9 /üheksa/ kuud pärast eelarveaasta algust. 

Linnamajandusameti juhataja seletuskirjast – paraku ei ole kõik masinad töös, sest erinevaid 

probleeme on tekkinud elektritööde ja pesuruumide sisustusega. Viimase kokkuleppe kohaselt 

tellib töölaudade tarnija vajaolevad lisatarvikud ja paigaldab tasapinnad märtsikuu jooksul.  

Hange jõuab lõpule märtsikuus 2016. Lasteaedade direktorite sõnutsi tingis pesumasinate ost 

teatud muudatusi (pesuruumides vajaliku võimsusega elektrijuhtmestiku paigaldus, 

töötasapindade paigaldus, ruumide ehituslik korrastamine jne). 

Revisjonikomisjoni otsus: 

1) Hanke läbiviimine kestis lubamatult kaua, kujunedes linna kahte eelarveaastat 

läbivaks. 

2) Hanke läbiviimise eest vastutaja, Valga linnavalitsuse linnamajandusameti juhataja 

Urmas Möldre, ei koostanud edukaks hanke läbiviimiseks vajalikku lähteülesannet 

ega tutvunud olemasoleva olukorraga lasteaedades (ruumiprogramm, vajalikud 

ümberehitused, elektripaigaldise nõuded, ei suudetud otsustada, kas tellida 

kodumasinad või professionaalsed masinad, kas on vajalikud lisatarvikud, 

töötasapinnad, uued nõud jne).  

https://riigihanked.riik.ee/
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3) Hange ebaõnnestus ajalises mahus ja lõpptulemis, kuna lähteülesanne ei olnud 

korrektne 

4) Hange  lõpetati märts 2016. 

 

 

2. VALGA, PIKK TN 21A KORTERELAMU LAMMUTAMINE 

Hange ei kajastu hankeplaanis, vaid hoone Pikk 21a on linnavalitsuse poolt valitud 

lammutusobjektiks.  

Hange viiakse läbi E – riigihangete keskkonnas  lihthanke menetlusena, hange avaldatakse 

29.06.2015 

Hanke nimetus „Valga linn Pikk tn 21a korterelamu lammutamine“. 

Hanke viitenumber 164733. 

Hanke avamine toimub Valga linnavalitsuse riigihangete komisjonis 20.07.2015 (pakkumuste 

menetlemise kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise protokoll vormistatud 03.08.2015 nr 

29). Pakkujate kvalifitseerimine toimub 4 poolthäälega, pakkumuste vastavaks tunnistamine 

ja edukaks tunnistamine samal koosolekul hääletatakse 3 poolthäälega, vastuhääli ega 

erapooletuid ei olnud kummalgi juhul – seega on vahepeal puudu jäänud üks liige/hääl): 

Hankele laekus 6 pakkumust (summad eurodes koos käibemaksuga) 

- OÜ Aspen Grupp maksumusega 61 440.- 

- AS Kiviluks  maksumusega 58 186.- 

- OÜ Relss maksumusega 50 100.- 

- OÜ Jäätmeproff maksumusega 45 960.- 

- OÜ A.K. Montage maksumusega 40 560.- 

- OÜ Terasteenus maksumusega 32 160.- 

Töö teostajaks valitakse odavaim pakkumus – OÜ Terasteenus. Leping 8.1 – 10/67, 

maksumus 32160 eurot koos käibemaksuga. 

Hoone lammutusmaksumusest tasus 70% Kredex. Hoone kivimaterjal purustati ja veeti 

metsateede täiteks. Ülejäänud jääde utiliseeriti (kas lammutaja, kas lähteülesandes?).  

Revisjonikomisjoni otsus: 

1) Hoone aadressil Valga, Pikk tn 21 a valitakse paljude lammutust vajavate ja 

eluohtlike hoonete seast välja ebaselgetel asjaoludel – linnal puudub lammutust 

vajavate hoonete prioriteetsuse alusel 

2) Hange on läbi viidud korrektselt. 
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3. VALGA, LAI 5 – 4 AKENDE VAHETUS 

Hanke läbiviimise tingis linnale kinke teel saabunud korteri Valga,  Lai 5 – 4 sotsiaalkorteri 

üürniku korduvad pöördumised seoses amortiseerunud akendest tulenevast eluruumide 

jahtumisest külmade ilmadega. 

Tulenevalt Valga linna hankekorrast (oletatav maksumus alla lihthanke piirmäära on vajalik 

võtta pakkumus vähemalt kahelt pakkujalt) võtab linnamajandusameti spetsialist Janek Rennu 

kaks pakkumust. Pakkumused esitatakse tulenevalt ilmselt pakkujate firmakultuurist ja 

suhtlemistasandist. Pakkumused teevad Arutech Parimad Aknad OÜ ja Aknakoda OÜ.  

Leping sõlmitakse odavama pakkumusega summas 1465.- eurot Arutech Parimad Aknad OÜ-

ga.  

Leping on linnavalitsuse poolt täidetud mõneti ebakorrektselt – puudub lepingu esilehel linna 

esindava ametniku ametkoht ja nimi, mis tõsi, on leitav lõpulehel.  

Töö on vastu võetud ja  aktiga korrektselt vormistatud, kahjuks puudub linna poolt töö vastu 

võtnud inimese nimi ja ametkoht allkirja juures. 

Revisjonikomisjoni otsus: 

1) Hange tuleneb  erakorralisest vajadusest 

2) Hange on läbi viidud korrektselt täies ulatuses – pakkumuste küsimine – 

hinnavõrdlus – lepingu täitmise kontroll. Esinevad vormistamise vead. 

3) Hankedokumendid on linnavalitsuses ülesleitavad ja kontrollitavad. 

 

4. LASTEAED „KASEKE“ REMONDITÖÖD 

Hanke läbiviimise tingis avariilise olukorra teke lasteaias „Kaseke“ ning remonttöid teostati 

kindlustuskaitse kaudu, mistõttu linn ei pidanud hanget läbi viima. Revisjonikomisjon valis 

hanke juhuvalikuna. Remonttööde maksumus oli 3416,40 eurot koos käibemaksuga ja töö 

teostas AS Brick. 

Revisjonikomisjon tutvus remonttööde teostamiseks vajalike dokumentidega. 

Revisjonikomisjoni otsus 

1) Dokumentide vormistamine on korrektne. 

 

 

5. VALGA LINNA LASTEAEDADE PESUPESEMISE TEENUSE OSUTAMINE 

Hange kuulutatakse välja Valga Linna kodulehel 25.11. 2015.  
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Teenuse osutamise aeg 01. jaanuarist 2016 – 31. detsembrini 2016. Hanke läbiviimise 

kontaktisikuks on linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos. 

Pakkumuse esitamine 15.12.2015 kell 11.00; avamine 15.12. 2015 kell 11.15 

Lasteaedade pesupesemise teenuse osutaja otsustamine on Valga linnavalitsuse  

linnavarakomisjonis arutelul 21. detsembril 2015 ja kajastub vastavas protokollis nr 17. 

Esimene hange ebaõnnestub, kuna pakkumine ületab linna eelarve. Nagu selgub komisjoni 

protokollist, tehakse üks pakkumus, Luminar OÜ-lt. Pakkumus on kajastatud protokollis  

järgnevalt – üldpesu 0,90 EUR/kg, personaliriided 1.50 EUR/kg, kas hind sisaldab 

käibemaksu, on kajastamata. Linnavalitsuse rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp teeb 

ettepaneku, küsida pakkumus ka endiselt teenuse osutajalt. Linnavarakomisjon otsustab – 

tunnistada Luminar OÜ pakkumine nõuetele mittevastavaks, kuna pakkumus ületab eelarve 

piire. Võtta pakkumine ka praeguselt teenuse osutajalt Pesumaja REA OÜ-lt.  

Juba 22. detsembril 2015 kell 11.00 toimub linnavarakomisjoni uus koosolek, mida kajastab  

protokoll nr 18. Protokollis kajastatakse vaid Pesumaja REA OÜ /endine teenuse osutaja/ 

pakkumust, kus üldpesu hinnaks on 0,60 EUR/ kg, millele lisandub käibemaks. 

Rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp ettepanek - sõlmida leping Pesumaja REA OÜ-ga - 

kinnitatakse. Kajastamist ei leia, kas küsiti uus pakkumus ka Luminar OÜ-lt. Milline on 

teenuse osutamiseks eelarve rahaline maht ei ole leitav, otsustuses baseerutakse arvamusele. 

Tegemist on plaanilise hankega, mis ei kajastu hankeplaanis, lähteülesanne sisaldab vaid 

orienteeruvat pesukogust (600 kg) kuus, täpsustamata, mis liiki pesuga on tegemist, milline on 

pesuvahetuse sagedus, millistes lasteaedades vajatakse teenust, kuidas toimub pesu 

edastamine - tagastamine jne. Pakkujatele on piirang tegutsemisaja suhtes ja samas kõrged 

nõuded (nõutav sama iseloomuga töö varasema teostamise kogemus vähemalt kolme viimase 

aasta jooksul. Esitada objekti iseloom, töödemaht ja tellija kontaktandmed). Nõutakse 

pakkumise lahti kirjutamist (töömahud, ühikuhinnad) – samas ei anna neid pakkumuskutse 

esitaja ise – Valga Linnavalitsus. 

Selline pakkumiskutse/pakkumuskutse esitamine hanketeatena loob liigse sidususe 

ametnikuga, kuna vajalikud on hanke andmete täpsustused, suhtlemine raiskab ka ametniku 

aega. Suhteliselt väikesemahulise ja lühiajalise (vaid 1 aasta!) töö teostamiseks on liigselt 

kõrged nõuded pakkujatele (vähemalt viimase kolme aasta tööde teostamiste loetelu, koos 

kontaktandmetega). 

Revisjonikomisjoni otsus: 

1) Hange on läbi viidud ebakorrektselt. 
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Valga Linna volikogu revisjonikomisjoni järeldused ja ettepanekud: 

1. HANKEPLAAN 

- Hankeplaan, mis tulenevalt Valga linna hankekorrast, kinnitatakse jooksva aasta    

oktoobrikuus järgnevaks eelarveaastaks ja seega ei kajasta läbiviidavaid, vaid pigem 

planeeritavaid, hankeid. Hankeplaanist jäi 2014. aastal tegelikult teostamata ca 32 % 

hankeid ja 2015.aastal teostamata ca 30% hankeid. Hankeplaanis oli hankeid 

planeeritud rahaliste summadena 17, millest ei tehtud 8, neist 3 alla hanke piirmäära, 

kuid ilmselt siiski osteti. Teostamata töödest osa hankeid siiski teostati hanget läbi 

viimata, väitega, et tegemist on hankega „alla hanke piirmäära“ ( nt Valga Põhikooli 

Vabaduse 13 maja kahe WC remont, välikäimlate rent – renditi aasta jooksul siiski 

korduvalt, tänavakatete märgistustööd – tegelikult telliti korduvalt aasta jooksul jne).  

2014. aasta hankeplaani alusel oli planeeritud rahastada 16 hanget -  hange korraldati 

11 juhul, 5 hanget jäi mingil põhjusel teostamata. Plaani lisandus 11 hanget, mis kõik 

viidi läbi. 

2015. aasta hankeplaanis lisandus hankeid 11, neist hankemenetlus viidi läbi 10 juhul.  

- Jooksva aasta hankeplaan ei ole avalikult kättesaadav ega laiale üldsusele leitav (vt 

näiteks Võru linna kodulehelt teave).  

- Revisjonikomisjon ei leidnud ühtki viidet, et hankeplaani oleks ametlikult aasta 

vältel jooksvalt üle vaadatud või muudetud 

- Kinnitatud hankeplaani ei järgita hangete elluviimisel, mistõttu jääb ebaselgeks 

hankeplaani koostamise vajadus ja põhimõtted. 

 

 Ettepanek 

1. Koostada tegelikke hangete vajadusi kajastav hankeplaan, mida tegelikult 

vaadatakse üle ja kinnitatakse täitmiseks jooksva eelarveaasta jooksul (Valga linna 

hankekord paragrahv 3 lõige 4). 

2. Hankeplaan avalikustada linna kodulehel ja teha teatavaks allasutustele. 

 

 

2. HANGETE LÄBIVIIMINE 

- Ei koostata hanke läbiviimiseks hanke lõppeesmärgini viivat korrektset 

lähteülesannet 

- Arusaamatu ja segadust tekitav on hangete läbiviimine erinevate ametnike, kelle 

ametijuhendisse antud töö ei kuulu, ja erinevate komisjonide poolt.  

- Hangete läbiviimise korrektsus jätab soovida 

- Hangete läbiviimine alla riigihangete seaduses kajastatud piirmääru ei lähtu Valga 

linna hankekorrast, on ebaselge ja tundub, et varasemast ajast traditsioone järgiv. 

Arusaamatuks jääb piir linnamajandusameti juhataja kui riigihangete komisjoni 

töö eest vastutava isiku ja linnavarakomisjoni hangete/pakkumuste läbiviimise 

vastutuse osas. 
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 Ettepanek 

1. Hangete planeerimisel ja lähteülesannete koostamisel kaasata vastutuse 

laiendamise eesmärgil allasutuste osalus, et jõuda soovitud tulemini. 

2. Hangete lähteülesanne peab olema korrektselt vormistatud ja olema arusaadav nii 

hankijale endale kui hankel osalejatele (sisaldama nt ehituse mahutabeleid, 

jooniseid, teenuse kirjeldusi, materjali koguseid jne). 

3. Koondada hanked ühe komisjoni (hangete komisjon) haldamisele. 

 

4. VALGA LINNA HANKEKORD PRAEGU KEHTIVA MÄÄRUSENA 

- On tegelikkuses riigihangete seaduse ümberkirjutus. 

- Ei sisalda linnavalitsuse poolt ja tema allasutustes vajalike läbiviidavate hangete 

korraldust, on püütud reguleerida alla riigihangete seadusest tuleneva mõiste 

„lihthange“ piirmäära kehtivaid hankeid (pakkumus vähemalt kahelt isikult) ja alla 

5000 EURO maksumusega hankeid (pakkumus vähemalt ühelt isikult), kuid 

kontrolli alusel on revisjonikomisjoni arvamus, et hangete läbiviimine ei lähtu 

eelnimetatud korrast ega ole pakkujatele läbipaistev ja linna mainele usaldust 

tekitav. Kaasub oht subjektiivseks valikuks, hanke osadeks jaotamiseks, muutunud 

turu tingimustes piiratakse osalust jne. Linnasekretär Ragne Tsäkko leidis aastatel 

2014 – 2015 piirmääras 1000 – 5000 EUR hankeid suhteliselt vähe ja jääb 

arvamus, et oste ja teenuseid telliti, kuid võrdlevaid pakkumusi ja lepinguid 

sõlmimata. 

 

 Ettepanek 

1. Üle vaadata praegu kehtiv määrus  „Valga linna hankekord“  

2. Kaaluda linna ja tema allasutuste ühisosa omavate ühishangete läbiviimist. 

3. Arvestades linna eeldatavaid hangete vajadusi, peaks olema tööl isik, kes 

koordineerib hangete läbiviimist alates hankeplaani koostamisest kuni 

hankelepingute täideviimiseni. Eelduseks on hangete läbiviimise korrektsus ja 

ametnike ning allasutuste töötajate vabastamine nende põhitöö tarbeks. Antud isik 

on võtmeisikuks omavalitsuses hankekorrast tulenevate ülesannete täitmisel, E-

riigihangete kontaktisik, linna hangetekomisjoni liige/esimees, hankelepingute 

registri/teabe valdaja. Antud isik on nii riigihangete kui linnavalitsuses ja tema 

allasutustes linna eelarvega tagatud hangete läbiviimise eest vastutaja. 

 

4. HANKELEPINGUD 

- Puudub ülevaade linna poolt sõlmitud hankelepingutest, kuna nad on ülimalt 

keerukalt üles leitavad, kui üldse leitavad, dokumentide registrist, see omakorda 

raskendab lepingute täitmise kontrolli ja lepingute ajalise järjepidevuse järgimist. 

Kuna lepingute register puudub nii iseseisvana kui dokumentide registri osana, 
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pole jälgitav lepingute maksumus, ajalistest tähtaegadest kinnipidamine ja 

võimalike viivistega arvestamine jne. 

- Hange nagu lõppeks hankelepingu sõlmimisega ja tegelikus elus on 

hankelepingute säilitamine ja/või jälgimine  kaheldav või kaootiline. 

 

 Ettepanek 

1. Tuleneb eelnenud ettepanekust (ühe töötaja/ametniku vastutusala, kes haldab kogu 

hangete teavet). 

 

5. TEENUSTE HANKIMINE 

- Ei arvestata, et linnavalitsus ja linna eelarvel olevad allasutused saaksid ja peaksid 

teostada ühishankeid suurimat ühisosa omavates teenuste ja ostude hankimises nt 

kirjatarvete (paber, toonerid, IT varustus jne) ostuks; lillede ostuks, autode rendiks, 

kütuse tarneks jne. 

- Iga allasutus tegeleb ostude ja teenuste tellimisega iseseisvalt, kasutades aeg – ajalt 

linnaametnike teadmistebaasi, samas hajutades vastutust ja järgimata eelarveliste 

vahendite minimeerimise nõuet. 

 

 Ettepanek 

1. Hakata korraldama ühishankeid. 

2. Pikaajaliste teenuste tellimisel ja vajalike ostude tegemisel teha pikemaajalisi 

hankeid, kasutades selleks kas raamlepinguid ja vajadusel  igaaastaseid 

läbirääkimisi. 

 

 

Revisjonikomisjoni lõppjäreldus ja ettepanek 

 

- Valga linna hangete korrektseks, pakkujatele arusaadavaks ja usaldusväärseks 

läbiviimiseks ning hangete dokumentide haldamiseks on vajalik tööle rakendada 

pädev vastavat valdkonda tundev töötaja/ametnik. Viimase ülesandeks jääks 

revisjonikomisjoni poolt ülaltoodud ettepanekute elluviimine. 

 

 

 

 

Külliki Siilak 

Revisjonikomisjoni esimees 


