
Lisad 

Lisa 1. Pargimööbel 

Seljatoeta pink  Lappset Park / Scandinavia 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.com/Products/Product-search/BENCH/NF2531M 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Seljatoega pink  Lappset Park / Scandinavia. Soffa 

 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.com/Products/Product-search/SOFFA/NF2271 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Prügiurn Lappset Park 

 

Vt täpsemalt : http://www.lappset.com/Products/Product-search/LITTER-BIN/NF2465 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Jalgrattahoidja  Lappset Ströget 

4 kohta või rohkem (baasmoodul 4 kohta, laiendusmoodulitega võimalik lisada soovitud arv kohti). Vt 

täpsemalt:  http://www.lappset.com/Products/Product-search/Bicycle-stands/NF9015 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Lisa 2. Mänguvahendid 

Kiik  Lappset Spinning machine 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.com/Products/Product-search/Spinning-Machine/200020 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Kiik  Lappset Ladybird 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.com/Products/Product-search/LADYBIRD-SWING/096325 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Kiik  Lappset Cerium 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.com/Products/Product-search/Cerium/220067M 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Universaalväljak Lappset Activiry Tower 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.com/Products/Product-search/Activity-Tower/137124M 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 



Lisa 3. Treeningvahendid 

Trenažöör. Tommy Play  Rower 

Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/rower/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

  



Trenažöör. Tommy Play  Twister/Sky Trainer 

Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/twisterski-trainer/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

 

  



Trenažöör. Tommy Play  Pull Down/Chest Press 

Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/pull-downchest-press/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

 

 

Trenažöör. Tommy Play  Rider 

Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/rider-2/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

  



Trenažöör. Tommy Play Leg Press 

Ühe või kahekohaline. Alloleval näidisel ühekohaline. Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/leg-

press-4/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

Trenažöör. Tommy Play Air Walker 

Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/air-walker-2/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

  



Trenažöör. Tommy Play Crosstrainer 

Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/crosstrainer/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

Suusa- ja rattahoidja Pomo 

Vt täpsemalt: http://www.pomo.ee/spordivahendid/0/readmore/138/4271.100-venitussein,-ratta-

ja-suusahoidja/ 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

  

  



Lisa 4. Paviljon 

Lappset Boulevard 

Alloleval näitel on põrandaga variant. Soovitatavalt kasutada põrandata varianti. Vt täpsemalt: 

http://www.lappset.com/Products/Product-search/BOULEVARD-PAVILION/070206 

Lisas näidatud toode on näidis. Kasutada võib mistahes tootja sarnaste omadustega toodangut, mis 

on ette nähtud avalikus ruumis kasutamiseks (omab vastavaid sertifikaate). 

 

  



Lisa 5. Lähteülesanne 

 
Hinnapakkumise küsimine põhiprojekti koostamiseks objektile Tammepargi, Sangaste 
vald, Valgamaa. Kinnistu regosanr. 4486550; katastriüksuse nr. 72401:001:0125. 
 
Hinnapakkumist küsitakse projekti „Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100 
(Kivimaa Tammepark, pühendatud EV 100 ja Kogukonna juurte jäädvustamisele)“ raames. 
 
 
Palume esitada hinnapakkumine nimetatud projekti raames Tammepargi ala põhiprojekti 
koostamiseks. 
 
Projekt peab sisaldama: 
1. maastikuarhitektuurset osa – asendiplaaniline lahendus (virgutusväljak/välijõusaal 7-le 
trenažörile, laste ala koos ronimis ja mängukeskusega, krundisisesed jalutusrajad erinevate 
istutusalade juurde, sh vajadusel parkimisala ja puhke koht (3 varjualust, lõkkease, 
tantsulava, istepingid, prügiurnid, teabetahvlid jms);  
2. kõrghaljastuse  paigutus vastavalt ala kasutusfunktsioonile ja terviklahendusele (sh 
selektsioon olemasoleva haljastuse baasilt);  
3. teede ja platside projektseid ristlõikeid.  
 

Teenuse osutamisel ettemakseid ei teostata.  

Pakkumine peab kehtima vähemalt 60 päeva. 

Pakkumise esitamise tähtaeg on 21.10.2016 kell 16:00 

Pakkumine saata digitaalselt allkirjastatuna meilile inga@sangastevv.ee  
 

Lisainformatsioon Sangaste Vallavalitsusest, aadress: Vallamaja, Sangaste alevik, Sangaste 

vald, Valga maakond, 67013, telefon nr. 53234404 

 

Inga Tikk 
Projektijuht 
Sangaste Vallavalitsus 
Tel: 53234404 
inga@sangastevv.ee  
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