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Loa andmine hangete korraldamiseks

Jõhvi Vallavalitsus planeerib 2021. aastal korraldada kaks hanget, mille hankemenetlus viiakse
läbi ning hankeleping sõlmitakse 2021. aastal, kuid lepingu täitmine jääb ka järgmisse, 2022.
eelarveaastasse.
Lähtuvalt Jõhvi valla hankekorra § 2 lõikest 3 on selleks vajalik vallavolikogu luba.
Lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 2 lg 3
punktidest 1 ja 2 ning vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda vallavalitsusele luba korraldada hange „Kalevipoja hoone projekteerimistööd
energiatõhususe parandamiseks”;
2. Anda vallavalitsusele luba korraldada hange „Jõhvi Vene Põhikooli hoone projekteerimistööd
energiatõhususe parandamiseks”;
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Eelnõu selgitus:
Jõhvi Vallavalitsus planeerib 2021 aastal korraldada kaks hanget projekteerimistööde teostamiseks
Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja hoone ja Jõhvi Vene Põhikooli hoonete energiatõhususe
parandamiseseks. Nimetatud projekteerimistööde koosseisus koostatakse ehitusprojektid akende
vahetuseks ja päikesepaneelide paigaldamiseks mõlemas hoones ning küttesüsteemi
rekonstrueerimiseks lasteiaia hoones ja Jõhvi Vene Põhikooli huvikooli korpuse osas, millest on
välja arvatud hoone I korrus. Samuti projekteeritakse huvikooli korpuses ka ventilatsioonisüsteem,
millest on samuti välja arvatud korpuse I korrus. Nimetatud tööde (nii projekteerimis-kui ka
ehitustööde) läbiviimiseks on vallale eraldatud toetus riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a
määruse nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse
kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lõigete 6 ja 7 ning § 14 lõike 3 alusel. Kokku on eraldatud

vahendeid projekteerimis-ja ehitustööde läbiviimiseks 1 095 000 eurot, millest valla
omafinantseering moodustab 31 % ehk 339 450 eurot, mis on tagatud Jõhvi Vallavolikogu
18.03.2021 otsusega nr 306 „Projektide omafinantseeringu tagamine meetme „Kohaliku
omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine“ projektides osalemiseks”. Projekteerimistöödeks
on nimetatud summast planeeritud ca 5 % summast.
Nimetatud projekteerimistööde teostamiseks korraldatakse hanked 2021 aastal ning hankelepingu
täitmine jääb 2022 eelarveaastasse.

Eelnõu koostas hankespetsialist Mare Rebban.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.

