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Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018
määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“
muutmine
Määrus antakse riigihangete seaduse § 3, § 9 lõigete 1 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määrust nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahv 3 punkt 9 sõnastatakse:
„veebihange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem 15 000 euroga, kuid jääb alla
RHS § 14 lõikes 1 sätestatud piirmäära;”;
2) paragrahv 3 punkt 10 sõnastatakse:
„väikehange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem 2 000 euroga, kuid jääb alla
15 000 euro;”;
3) paragrahv 6 lõige 4 sõnastatakse:
„Alatise hankekomisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul
osaleb vähemalt kolm komisjoni liiget, sealhulgas komisjoni esimees või tema asendaja. Koosoleku
otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel
erapooletuks.”;
4) paragrahv 8 lõige 2 punkt 7 sõnastatakse:
„tellija reservi kasutamine summas üle 10 000 euro;”;
5) paragrahv 15 lõige 2 sõnastatakse:
„Hankeleping sõlmitakse eraldi dokumendina kirjalikus või elektroonilises vormis eesti keeles, v.a
väikehange. Väikehankes sõlmitakse hankeleping asjade ostmiseks 5 000 eurost, teenuste ja
ehitustööde tellimiseks alates 2000 eurost.”
6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4:

„Tööde tellimine, mille maksumus jääb alla väikehanke piirmäära, toimub ametiasutuse
struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi eelneval taasesitamist võimaldavas vormis antud
nõusolekul”.
7) paragrahv 16 lõige 2 sõnastatakse:
„Kui hankelepingu muutmine toob kaasa täiendava kulu rohkem kui 10 000 eurot, otsustatakse
hankelepingu muutmine valitsuse korraldusega.”;
8) paragrahv 16 lõige 6 sõnastatakse:
„Tellija reservi kasutamise otsustab kuni 10 000 euro ulatuses hankelepingu täitmise eest vastutav
isik, üle 10 000 euro korral otsustatakse tellija reservi kasutamine valitsuse korraldusega.”
§ 2. Määruse rakendamine
Määrus jõustub üldises korras.
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Selgitus:
Hankekorra muudatuse kehtestamine on vajalik selleks, et muuta alla riigihanke piirmäära
maksumusega hangete menetlemine efektiivsemaks, kiiremaks ja säilitada sealjuures kehtestatud
menetlusprotsessi dokumenteerimine ning avalikkusele nähtavaks tegemine. Niisugused võimalused
sätestab ka riigihangete seadus, jättes alla riigihangete piirmäära oleva maksumusega hangete
läbiviimise protsessi hankija otsustada. Riigihangete seaduse § 3 p 5 sätestab riigihangete
korraldamise üldpõhimõttena muuhulgas hankija kohustuse kasutada rahalisi vahendeid säästlikult ja
otstarbekalt, sõlmida hankeleping parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel ning viia riigihange läbi
mõistliku aja jooksul. Antud muudatusega delegeeritakse väikehangete läbiviimise protsess

ametnikele, struktuuriüksuste juhtide ja allasutuste juhtide kontrolli alla nende volituste piirides,
mis muudab hangete läbiviimise kiiremaks ja efektiivsemaks ja ka odavamaks. Samuti loob
nimetatud muudatuste kehtestamine suurema hulga ettevõtjate võimaliku osalemise hangetel.
Hankekorra muutmine kiirendab oluliselt vastuvõetud otsuste efektiivset elluviimist olukorras, mis
vajab kiiret tegutsemist ja otsustamist. Otsustamine ja ka vastutuse võtmine toimub struktuuriüksuse
juhtide või allasutuse juhtide poolt, kellele antakse nimetatud muudatuste rakendamisega suurem
vastutus otsuste kiireks elluviimiseks.
Eelnõu koostas hankespetsialist Mare Rebban.

