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hanke lühikirjeldus

hankemenetlus
e liik

hankelepingu
eeldatav
maksumus

hanke eest
vastutavad
isikud

hanke
korralda-mise
aeg

hankelepingu
täitmise eest
vastutavad isikud
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1. Teenuste ja asjade ostmine
1.1

Jõhvi Spordikoolile
jõusaali inventari
soetamine

ostumüügileping

Jõhvi Spordikoolile
jõusaali inventari
soetamine

lihthange

50 000

hankespetsialist,
spordikooli
direktor

I
spordikooli direktor
II
poolaasta
poolaast
2021
a 2021

1.2

Tammiku rahvamaja
saali heli-ja
valgustehnika
soetamine

ostumüügileping

Tammiku rahvamaja
saali heli-ja
valgustehnika
soetamine

riigihange

83 300

hankespetsialist,
I
rahvamaja juhataja
II
rahvamaja juhataja poolaasta
poolaast
2021
a
2021

1.3

Videoseiresüsteemi
teenuse ostmine

ostumüügileping

Jõhvi linna
territooriumi
videokaamerate pildi
ostmine

lihthange

35 00040 000

hankespetsialist,
II
abivallavanem
korrakaitsespetsial poolaasta
(majandus),
ist
2021 korrakaitsespetsialis
t

dets
2026

1.4

Jõhvi Põhikooli
sisustus ja inventar
ostmine

ostumüügileping

Ehitatava kooli mööbli
hankimine

riigihange

237 000

hankespetsialist,
II
ehitus- projektijuht poolaasta
2021

arhitekt, ehitusprojektijuht

juuliaug
2022

1.5

Jõhvi Põhikooli
õppe- ja
töövahendite ostmine

ostumüügileping

Ehitatava kooli
õppevahendite ja
töövahendite
hankimine

lihthange

55 800

hankespetsialist
II
ehitus- projektijuht poolaasta
2021

arhitekt, ehitusprojektijuht

juuliaug
2022

1.6

JPK IKT seadmed

ostumüügileping

Arvutite jt
digiseadmete ostmine

lihthange

40 000

hankespetsialist,
II
ehitus- projektijuht poolaasta

arhitekt, ehitusprojektijuht

juuliaug

2021
1.7 Teadushuvihariduskes
kuse mööbli ja
inventari ostmine

2021

ostumüügileping

Rajatavale
teadushuvihariduskesk
use mööbli ja inventari
ostmine

riigihange

66 390

Hankespetsialist,
II
hariduse-, kultuurihariduse-,
poolaasta
ja spordinõunik
kultuuri-ja
2021
spordinõunik

dets
2021

1.8 2022-2024
töövõtuleping
kalmistujäätmete vedu

Jõhvi kalmistult
kalmistujäätmete vedu

veebihange

29 000

Hankespetsialist,
II
abivallavanem
keskkonnaspetsiali poolaasta
(majandus)
st
2021 keskkonnaspetsialist

dets
2024

1.9

töövõtuleping

Wifi ala seadistamine
Jõhvi staadioni alal

väikehange

12 500

hankespetsialist,
IT-spetsialist

II
poolaasta
2021

1.10 Transporditeenuse
ostmine

töövõtuleping

Jõhvi valla kodanike ja
õpilaste
bussiveoteenuse
ostmine

veebihange

20 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

II
abivallavanem
poolaasta
(majandus),
2021
majandusspetsialist

dets
2022

1.11 Jõhvi valla teede ja
haljasalade hooldus

töövõtuleping

Jõhvi valla ja linna
teede hooldus ja
haljasalade korrashoid

riigihange

1 900 000

majandusnõunik,
II
majandusnõunik,
heakorra-ja
poolaasta
heakorra-ja
kalmistuspetsialist, 2021
kalmistuspetsialist,
majandusmajandusspetsialist
spetsialist

dets
2024

1.12 Lemmikloomakalmist
u haldamine

kontsessioonil Jõhvi valla
eping
lemmikloomakalmistu
ehitamine ja haldamine

Kontsessiooni
lepingu
sõlmimise
menetlus

Käive
ca 50 000

hankespetsialist

I
heakorra-ja
poolaasta kalmistuspetsialist
2021

1.13 Väikebussi
kasutusrent

töövõtuleping

lihthange

45 000

hankespetsialist

I
majandusspetsialist
II
poolaasta
poolaast
2021
a 2021
I
abivallavanem
poolaasta
(majandus),
2021 ehitus- projektijuht

Wifi ala seadistamine

Jõhvi vallale
väikebussi
kasutusrendile võtmine

abivallavanem
(majandus)
IT-spetsialist

20212022

2036

2. Projekteerimistööde hanked
2.1

Jõhvi jalgpallihalli ja töövõtuleping Jalgpallihalli ja taristu
taristu projekteerimine
projekteerimistöö

riigihange

50 000

hankespetsialist,
ehitustööde
projektijuht

2.2

Jõhvi raudteejaama
hoone Kooli 21

veebihange

rahalised
vahendid

hankespetsialist,
ehitus ja

töövõtuleping Jõhvi raudteejaama
hoone Kooli 21

abivallavanem
(majandus)

2021

renoveerimise
projekteerimistööd

renoveerimise
projekteerimistööd

suunatud
projekteerimisspet
hankele 3.18
sialist

ehitus ja
projekteerimisspet
sialist

2.3

Kergliikluse ja
ühistranspordi
ühildamine Jõhvisprojekteerimistööd

töövõtuleping Kergliiklustee
raudteejaam-bussijaam
ning Kooli 19a parkla
projekteerimine koos
valgustusega

veebihange

15 000

hankespetsialist,
I
abivallavanem
apr-juuli
ehitus ja
poolaasta
(majandus),
2021
projekteerimisspet
2021
ehitus ja
sialist
projekteerimisspet
sialist

2.4

Jaama tn
projekteerimistöö

töövõtuleping Jaama tn
projekteerimistöö

veebihange

15 000

hankespetsialist,

I
majandusspetsialis apr-juuli
poolaasta
t
2021
2021

2.5

Dementsusdiagnoosiga töövõtuleping Kaare 3 hoonesse
isikute päeva- ja
plaanitava
intervallhoiukeskuse
Dementsusdiagnoosiga
projekteerimine
isikute päeva- ja
intervallhoiukeskuse
projekteerimine

lihthange

40 000

hankespetsialist,
arendusnõunik

I
sotsiaalteenistuse
II
poolaasta
juht
poolaasta
2021
2021

3. Ehitustööde hanked
3.1

Rakvere tn
mänguväljaku
projekteerimisehitustöö

3.2

töövõtuleping Rakvere tn
mänguväljaku
projekteerimisehitustöö

riigihange

166
600

hankespetsialist,
arhitekt

I
poolaasta
2021

arhitekt

I
poolaasta
2021

Jõhvi Vene Põhikooli töövõtuleping Jõhvi Põhikooli
õppekorpuse
ventilatsiooniseadmete
jahutussüsteemi
rekonstrueerimine
projekteerimis- ja
ehitustööd

lihthange

46 594

hankespetsialist

aug 2021

arhitekt

juuni-aug
2021

3.3

Jõhvi Kalmistu
ehitustööd

töövõtuleping Jõhvi kalmistu
ehitustööde I etapp,
tehnotrasside rajamine

lihthange

91 000

hankespetsialist,
arhitekt

I
poolaasta
2021

arhitekt, kalmistu-ja
heakorraspetsialist

II
poolaasta
2021

3.4

Korteriühistute
(kinnistusiseste
teede) remonditööd

töövõtuleping Korteriühistute
(kinnistusiseste teede)
remonditööd

hankespetsialist,
majandusspetsialist

mai 2021

abivallavanem
(majandus),
majandusspetsialist

aug 2021

veebihange 22 000

3.5

Jõhvi Põhikooli
väliala ehitustööd

töövõtuleping Jõhvi Põhikooli
ümbruse väliala
ehitustööd

riigihange

482
800

hankespetsialist,
arhitekt

mai-aug
2021

arhitekt,
ehitustööde projektijuht

20212022

3.6

Teekatete
auguremont ja
pindamine

töövõtuleping Jõhvi valla külateede
remont

lihthange

63 000

hankespetsialist
majandusspetsialist

I
poolaasta
2021

abivallavanem
(majandus),
majandusspetsialist

aug-sept
2021

3.7

Asfaltkatte osaline
taastusremont

töövõtuleping Jõhvi valla ja linna
teede taastusremont

veebihange 45 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

I
poolaasta
2021

abivallavanem
(majandus),
majandusspetsialist

aug-sept
2021

3.8

Jõhvi skatepark –
pumptrack –
parkuuriala rajamine

töövõtuleping Jõhvi skatepark –
pumptrack –
parkuuriala rajamine

riigihange 58 300

hankespetsialist,
I
abivallavanem
dets 2021
ehitus ja
poolaasta
(majandus),
projekteerimisspetsial
2021
ehitus ja projekteerimisist
spetsialist

3.9

Mänguväljakute
ehitus

töövõtuleping Jaama 38,40 ja 42
mänguväljak

veebihange 50 000

hankespetsialist,
I
abivallavanem
II
ehitus ja
poolaasta
(majandus),
poolaasta
projekteerimisspetsial
2021
ehitus ja projekteerimis2021
ist
spetsialist

3.10 Asfalteerimistööd

töövõtuleping Mooni tn kõnnitee rek
ja Narva mnt 84
korvpalliväljaku
asfalteerimine

lihthange

58 300

hankespetsialist
majandusspetsialist

3.11 Jõhvi Lasteaiad
Sipsiku maja
rühmade remont

töövõtuleping Jõhvi Lasteaiad
Sipsiku maja ja
Kalevipoja maja
rühmade remont

riigihange

141
600

hankespetsialist
hariduse-, kultuuri-ja
spordinõunik

I
hariduse-, kultuuri-ja
II
poolaasta spordinõunik, ehitus ja poolaasta
2021
projekteerimisspetsialist
2021

3.12 Kaare 7 hoones
evakuatsiooniredeli
ja varuväljapääsu
ehitamine

töövõtuleping Kaare 7 hoones
evakuatsiooniredeli ja
varuväljapääsu
ehitamine

veebihange 41 600

hankespetsialist,
sotsiaalmaja direktor

I
poolaasta
2021

veebihange 20 830

hankespetsialist,
ehitus- ja
projekteerimisspetsialist

3.13 Jõhvi Hooldekeskuse töövõtuleping Jõhvi hooldekeskuse
õueala
õueala
rekonstrueerimine
rekonstrueerimine

I
poolaasta
2021

abivallavanem
(majandus),
majandusspetsialist

sotsiaalmaja direktor

II
poolaasta
2021

II
poolaasta
2021

I
ehitus- ja
II
poolaasta projekteerimisspetsialist poolaasta
2021
2021

3.14 E. Bornhöhe nim
pargi rajamine

töövõtuleping E. Bornhöhe nim pargi veebihange 16 600
rajamine

hankespetsialist,
I
ehitus-ja
poolaasta
projekteerimisspetsial
2021
ist

3.15 Narva mnt 16
õppehoone
huvikeskuse osa
varuväljapääsu
rajamine

töövõtuleping Narva mnt 16
õppehoone
huvikeskuse osa
varuväljapääsu
rajamine

hankespetsialist,
I
hariduse-, kultuuri-ja
II
ehitus- ja
poolaasta spordinõunik, ehitus- ja poolaasta
projekteerimisspetsial
2021
projekteerimisspetsialist
2021
ist

3.16 Jõhvi linnapargi

töövõtuleping rajada

takistusraja
projekteerimis-ja
ehitustööd
3.17 Roosi tn kõnnitee

ja asfaltkatete
rekonstrueerimine
3.18 Jõhvi

raudteevaksali
hoone
konserveerimine

veebihange 55 757

Jõhvi linna- veebihange 17 500
parki tervise-ja takistusrada, mille kasutamine algaks vanusest
4+;

töövõtuleping Roosi

tn kõnnitee, lihthange
Kalmistu tn ja Pae tn
asfaltkatete rekonstrueerimine

50 000

töövõtuleping Jõhvi

raudteevaksali riigihange 94 000

hoone
konserveerimine

ehitus- ja
projekteerimisspetsialist

II
poolaasta
2021

hankespetsialist,
arhitekt

august
2021

arhitekt, ehitus- ja
projekteerimisspetsialist

November 2021

hankespetsialist,
majandusspetsialist

august
2021

majandusspetsialist

Oktoober
2021

hankespetsialist,
ehitus- ja
projekteerimisspetsialist

august
2021

ehitus- ja
projekteerimisspetsialist

Oktoober
2021

Hankeplaani korrigeeritakse vastavalt Jõhvi valla 2021. aasta eelarves rahastamise võimalustele ja positiivsete rahastamisotsuste saamisel toetusfondidest.

