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Jrk
nr

hanke nimetus

hankelepingu nimetus

hanke lühikirjeldus

hankemenetlus
e liik

hankelepingu
eeldatav
maksumus

hanke eest
vastutavad
isikud

hanke
korraldamise
aeg

hankelepingu
täitmise eest vastutavad
isikud

hankelepingu
täitmise
tähtaeg

1. Teenuste ja asjade ostmine
1.1

Jõhvi Põhikooli
õppe- ja
töövahendite ostmine

ostu-müügileping

Ehitatava kooli
õppevahendite ja
töövahendite
hankimine

riigihange

46 550

hankespetsialist, JPK
majandusjuht

II
poolaasta
2022

ehitusprojektijuht,
JPK majandusjuht

juuli-aug
2022

1.2

JPK IKT seadme
ostmine

ostu-müügileping

Arvutite jt
digiseadmete
ostmine (40 000
uue PK
projektiraha)
Täiendavalt
arvestatud JPK
eelarve vahendid
16 600

riigihange

56 600

hankespetsialist,
JPK majandusjuht

I poolaasta
2022

ehitusprojektijuht,
JPK majandusjuht

juuli-aug
2022

ostu-müügileping

Piimatoodete
ostmine Jõhvi
koolidele ja
lasteaedadele

riigihange

130 000

hankespetsialist

II
poolaasta
2022

abivallavanem, JPK, dets 2024
JVPK direktor, Jõhvi
Lasteaiad juhataja

kontsessioo
nimenetlus

ca 2 000
000

hankespetsialist,
keskkonnaspetsialist

II
poolaasta
2022

abivallavanem
(majandus)
keskkonnaspetsialist

1.3 Piima ja piimatoodete
ostmine Jõhvi valla
koolidele ja
lasteaedadele
1.4 2023-2028
korraldatud
jäätmevedu

kontsessioonileping Jõhvi linna ja
valla jäätmevedu

mai 2028

1.5 Transporditeenuse
ostmine

töövõtuleping

Jõhvi valla
kodanike ja
õpilaste
bussiveoteenuse
ostmine

veebihange

20 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

II
poolaasta
2022

abivallavanem
(majandus),
majandusspetsialist

dets 2022

1.6 Videoseiresüsteemi
teenuse ostmine

ostu-müügileping

Jõhvi linna
territooriumi
videokaamerate
pildi ostmine

riigihange

40 000

hankespetsialist,
korrakaitseametnik

I poolaasta
2022

abivallavanem
(majandus),
korrakaitseametnik

2027

1.7 Eterniidijäätmete
kogumine

töövõtuleping

Eterniidijäätmete
kogumine Jõhvi
vallas (toetatakse
KIKi poolt)

veebihange

15 000

hankespetsialist,
juuniabivallavanem
septemberkeskkonnaspetsialist september
(majandus)
november
2022
keskkonnaspetsialist
2022

1.8 Tugiisikuteenuse ja
isikliku abistaja
teenuse osutamine
2022–2023

töövõtuleping

Ostetakse
Sotsiaalteen
tugiisikuteenus, ja
uste
sh isikliku abistaja erimenetlus
teenus, 18+
elanikele, kes seda
teenust vajavad ja
kelle elukoht
rahvastikuregistri
järgi on Jõhvi vald.
(Projekt: EHISA,
Euroopa

98 000

sotsiaalteenistuse
projektijuht

veebr 2022

sotsiaalteenistuse
projektijuht

märts
2022-aug
2023

Ostetakse
psühholoogilise
nõustamise,
pereteraapia,
logopeedilise
nõustamise,
tugiisiku – ja
võlanõustamise
teenust Jõhvi valla
abivajavatele
lastele, peredele ja
majanduslikes

20 000

sotsiaalteenistuse
juht

veebr 2022

sotsiaalteenistuse
juht

märts-dets
2022

1.9 Nõustamis- ja
tugiteenuste
osutamine 2022

teenuse osutamise
leping

sotsiaalteen
uste
erimenetlus

raskustes olevatele
isikutele
1.10 Liiklsukorraldusva
hendite korrashoid

töövõtuleping

Liikluskorraldusv
ahendite
korrashoid,
teekatte märgistus
ja fooride hooldus

riigihange

70 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

I
poolaasta
2022

abivallavanem,
majandusspetsialist

2024

1.11 Välisvalgustuse
hooldus

töövõtuleping

Jõhvi linna ja
valla
välisvalgustuse
hooldus

lihthange

36 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

I poolaasta
2022

abivallavanem,
majandusspetsialist

2025

1.12 Lillede istutamine ja
hooldus

töövõtuleping

Jõhvi linna ja
valla
territooriumile
lillede istutamine
ja hooldus

riigihange

hankespetsialist,
kalmistu- ja
heakorraspetsialist

II
poolaasta
2022

abivallavanem,
kalmistu- ja
heakorraspetsialist

dets 2024

1.13 Probleemsete puude
raie

töövõtuleping

Probleemsete
puude raie,
hekkide
hooldamine Jõhvi
linna ja valla
territooriumil

riigihange

150 000

hankespetsialist,
kalmistu- ja
heakorraspetsialist

II
poolaasta
2022

abivallavanem,
kalmistu- ja
heakorraspetsialist

dets 2024

1.14 Jõhvi valla teede ja
haljasalade hooldus
2022 - 2026

töövõtuleping

Jõhvi valla teede
ja haljasalade
aastaringne
hooldus

riigihange

2 916 667

majandus-ja
ettevõtlusspetsialist

I poolaasta

abivallavanem
(majandus),
majandusspetsialist

mai 2026

töövõtuleping

Kergliiklusteede
veebihange
projekteerimine
lähiliikumispaikade
sse

25 000

hankespetsialist,
ehitusprojektijuht

I poolaasta
2022

abivallavanem,
ehitusprojektijuht

II
poolaasta
2022

töövõtuleping

Jõhvis Tartu mntTartu mnt põik ja

45 833

hankespetsialist,
ehitusprojektijuht

september
2022

abivallavanem,
ehitusprojektijuht

II
poolaasta

125 000

2. Projekteerimistööde hanked
2.1

Jõhvi linnas
lähiliikumispaikade
rajamine
(projekteerimine)

2.2 Jõhvis Tartu mnt-

Tartu mnt põik ja

lihthange

Mooni tänava
ringristmiku
põhiprojekti
koostamine

2022

Mooni tänava
ringristmiku
põhiprojekti
koostamine

3. Ehitustööde hanked
3.1

Jõhvi jalgpallisisehalli
ehitamine

töövõtuleping

Jõhvi
jalgpallisisehalli
ehitamiseks

riigihange

2 333 333

hankespetsialist,
ehitusprojektijuht

juuli
2022

ehitusprojektijuht

II poolaasta
2023

3.2

Päevahoiu ruumide
(Kaare 3, 4. korrus)
rekonstrueerimine

töövõtuleping

Ostetakse päevahoiu
ruumide
kapitaalremondi tööd,
sh tööprojekt,
ehitusmaterjalid ja
kõik ehitustööd.
(Projekt: EHISA,
Euroopa
Sotsiaalfond)

riigihange

125 800

sotsiaalosakonna
projektijuht

I
poolaasta
2022

sotsiaalosakonna
projektijuht

2022-2023

3.3

Korteriühistute
(kinnistusiseste teede)
remonditööd

töövõtuleping

Korteriühistute
(kinnistusiseste
teede) remonditööd,
millest 28 300 on
valla osa ja 28 300
tasuvad
korteriühistud

veebihange

48 600

hankespetsialist,
I
abivallavanem
majandusspetsialist poolaasta
(majandus),
2022
majandusspetsialist

2022

3.4

Jõhvi Lasteaiad
Kalevipoja maja
energiatõhususe
suurendamise
projekteerimisehitustööd

töövõtuleping

Kalevipoja maja
teise
evakuatsioonipääsu,
päikeseelektrijaama
ning uute akende ja
küttesüsteemi
projekteerimisehitustööd

riigihange

262 500

hankespetsialist,
I
abivallavanem,
vallavara spetsialist poolaasta vallavara spetsialist
2022

2022

3.5

Teekatete auguremont
ja pindamine

töövõtuleping

Jõhvi valla külateede
remont

veebihange

55 000

hankespetsialist,
I
abivallavanem
majandusspetsialist poolaasta
(majandus),
2022
majandusspetsialist

2022

3.6

Asfaltkatte osaline
taastusremont

töövõtuleping

Jõhvi valla ja linna
teede taastusremont

lihthange

65 800

hankespetsialist,
I
abivallavanem
majandusspetsialist poolaasta
(majandus),
2022
majandusspetsialist

2022

3.7

Jõhvi Vene Põhikooli
hoone energiatõhususe
suurendamise
projekteerimisehitustööd

töövõtuleping

Jõhvi vene Põhikooli
hoone
päikeseelektrijaama,
uute akende ning
ventilatsiooni-ja
küttesüsteemi
projekteerimisehitustööd

avatud
menetlus
(rahvusvahel
ine)

650 000

hankespetsialist,
I
abivallavanem
vallavara spetsialist poolaasta
(majandus),
2022
vallavara spetsialist

2023

3.8

Kaasava eelarve
tegevused

3.9

E. Bornhöhe nim pargi
rajamine

18 300
töövõtuleping

E. Bornhöhe nim
pargi rajamine

veebihange

16 600

hankespetsialist

I
poolaasta
2022

ehitusprojektijuht

3.10 Jõhvi Spordikooli
võimla ventilatsiooni
rekonstrueerimine

töövõtuleping

Jõhvi Spordikooli
võimla ventilatsiooni
rekonstrueerimine

veebihange

27 296

hankespetsialist

I
vallavara spetsialist II poolaasta
poolaasta
2022
2022

3.11 Jõhvi Põhikooli väliala
ehitustööd

töövõtuleping

Jõhvi Põhikooli
väliala ehitustööd

riigihange

699 596

hankespetsialist,
ehitusprojektijuht

aprill
2022

3.12 Kalevipoja maja teise
evakuatsioonipääsu
projekteerimis- ja
ehitustööd

töövõtuleping

Kalevipoja maja
teise
evakuatsioonipääsu
projekteerimis- ja
ehitustööd

lihthange

33 300

hankespetsialist,
vallavara spetsialist

aprill
2022

abivallavanem
II poolaasta
(majandus),
2022
vallavara spetsialist

3.13 Jaama tn
rekonstrueerimistööd

töövõtuleping

Jaama tn lõigu
Rakvere tn kuni
Veski tn
rekonstrueerimistööd

riigihange

467 833

hankespetsialist,
majandusspetsialist

juuni
2022

abivallavanem
II poolaasta
(majandus),
2022
majandusspetsialist

3.14 Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare hoone rühmade

töövõtuleping

Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare hoone rühmade

veebihange

25 000

hankespetsialist,
valitsuse liige

juuli
2022

abivallavanem
(majandus),
ehitusprojektijuht

valitsuse liige

II poolaasta
2022

II poolaasta
2022

oktoober
2022

välisseinte ja karniiside
osa viimistlus, metallpostide värvimine,
terasside laudiste
vahetus

välisseinte ja karniiside osa viimistlus,
metallpostide värvimine, terasside laudiste vahetus

3.15 Tammsaare tänava teekatte remont

töövõtuleping

Tammsaare tänava
teekatte remont

veebihange

40 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

august
2022

majandusspetsialist

september
2022

3.16 Mustkatte ehitus ja as-

töövõtuleping

Mustkatte ehitus ja
asfaltkatte rekonstrueerimine

veebihange

46 000

hankespetsialist,
majandusspetsialist

august
2022

majandusspetsialist

september
2022

faltkatte rekonstrueerimine

Hankeplaani korrigeeritakse vastavalt Jõhvi valla 2022. aasta eelarves rahastamise võimalustele ja positiivsete rahastamisotsuste saamisel toetusfondidest.

