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Seletuskiri
Käesoleval aastal teostas Kohtla Vallavalitsus Järve külas sadeveekanalisatsiooni ehitustöid,
tänavavalgustuse ehitustöid ja majade esiste platside asfalteerimistöid. Tegevused toimusid samal
maa-alal ning olid ajaliselt teineteisest sõltuvad.
Eelnev olukord:
Eelnevalt põhines Järve küla tänavavalgustus õhuliinidel, enamasti betoonpostidele paigaldatud
naatriumlampidel, võimsusega 250 W ja 150 W. Sealhulgas Kohtla–Järve linna Mõisa tee
tänavavalgustus sai toite meie liitumiskilbist. Kohtla Vallavalitsus teavitas Kohtla-Järve linna Mõisa
tee tänavavalgustuse õhuliini lahtiühendamisest.
Järve küla tänavavalgustuse renoveerimise eesmärk oli tänavavalgustuse üleviimine ökonoomsetele
LED valgustitele.
Tööde teostamiseks viidi läbi elektroonne riigihange-riigihangete registris kogu Järve küla projekti
ning väljaehituse teostamiseks tingimusega, et töid teostatakse ühikhindade alusel vahendite
olemasolul hankija poolt määratud maksumuses.
Pakkumuse esitas viis pakkujat, kusjuures edukast pakkumusest oli järgmise pakkuja pakkumuse
maksumus 1,41 korda suurem. Kuna teised teehooldustööd olid veel teostamise järgus ei olnud
teada, milliseks kujunevad lõplikud kulutused. Hanke võitnud eduka pakkujaga sõlmiti leping
tänavavalgustuse tööde teostamiseks ühikhindade alusel kuni 15000 eurot. Akteeriti töid 15132 euro
ulatuses.
Esmajärjekorras oli ette nähtud tänavvalgustuse väljaehitamine Järve küla 1-4 ja 8-9 majade ees.
Vahendite olemasolul kavandasime jätkata edasise tänavavalgustuse väljaehitamist ühikhindade
alusel, suunates sinna täiendavad vahendid eelarve piires, teistest teehoolduse teostamata tööde
arvelt.
Tänavavalgustuse väljaehitamise tööd teostati planeeritust hiljem, kuna need olid sõltuvad
sadeveekanalisatsiooni ehitustöödest, mis teatud objektiivsete asjaolude tõttu ületasid kavandatud
tööde teostamise tähtaega.
Samaaegselt Järve küla tänavavalgustuse väljaehitamisega alustas Kohtla-Järve linn Mõisa tee
tänavavalgustuse renoveerimist, viies üle tänavavalgustuse õhuliinidelt maakaabeliinile koos uute
postide ja LED valgustite paigaldusega.
Kuna Järve sissesõidu tee viie betoonposti valgustid oli ühendatud Mõisa tee õhuliiniga pidas
töövõtja otstarbekaks ja teostas Järve küla sissesõidu tee õhuliini vahetuse maakaabelliiniga. Viis
betoonposti ja valgustit (250W) asendati metallpostide ja LED valgustitega (84 W).
Projektijärgselt oli kavandatud majade 5 ja 5a ning 7 ja 7a kõrgetele mastidele paigaldatud
valgustid (250W) asendada LED valgustitega (28W). Töövõtja pidas otstarbekaks asendada maja
esised kõrged postid projektijärgsete 6 meetriste postidega, millele kavandati paigaldada LED
valgustid ( 28W) ja viies kõrged postid üle Järve sissesõidu tee äärde. Kuigi töövõtja ei vormistanud

teostatud muudatusi korrektselt on teostatud tegevused otstarbekad ning vähendavad igakuist
energia tarbimist.
Vastavalt eeltoodule teen ettepaneku kasutada eelarves teehoolduse vahendeid viie paigaldatud
tänavavalgustuse posti koos kaabeldusega (pakkumuses esitatud hinnaga 1063,20 eurot
käibemaksuga ) vormistamiseks ja majade 5, 5a ja 7, 7a postidele valgustite paigaldamiseks
(maksumusega 188,40 eurot käibemaksuga tükk).
Kulutuste summ koos käibemaksuga 6400eurot.
[5 x (1063,20+188,40)=6258,00+132,00(lepingut ületanud summa)=6390,00 eurot]
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