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Jõhvi Vallavolikogu 30.06.2020 otsuse nr 237 muutmine
Riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusega nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse
üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise
ning kasutamise tingimused ja kord“ on kehtestatud riigi 2020. a lisaarvest omavalitsustele võimaldatavate täiendatave investeeringute tegemise, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste regulatsioon.
Vallavolikogu 30. juunil 2020 otsusega nr 237 ”COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava täiendava
toetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine” andis volikogu riigihalduse ministri ülalmainitud
määrusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded täita vallavalitsusele ning
kinnitas otsuse koosseisus projektide esialgse nimekirja.
Projektide ettevalmistustöö käigus on täpsustatud eelnimetatud otsusega kinnitatud andmeid ning
vajalik on projektide esialgse nimekirja vastavusse viimine tegelikkuses väljkujunenud olukorraga.
Juhtindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 37, riigihalduse ministri
15.05.2020 määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ § 5 lõikest 5 ja vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Jõhvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsuse nr 237 punkti 1 ning sõnastada alljärgnevalt:
„1. Kinnitada toetuse abil rakendatavate projektide esialgne nimekiri ja eeldatavad maksumused
järgnevalt:
1.1 Jõhvi uue skatepargi rajamine 70 159 eurot;
1.2 Jõhvi linnapargi rekonstrueerimise jätkamine (sh radadevõrgustiku ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine, välisvalgustuse ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine, vesiatraktsioonide
ehitamine) 157 200 eurot;
1.3 Jõhvi valla teede-tänavate rekonstrueerimine 210 000 eurot;
1.4 Tammiku Rahvamaja rekonstrueerimine 53 371 eurot;
1.5 Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamine 42 588 eurot;
1.6 Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa ruumide rekonstrueerimine 30 000 eurot;
1.7 Koerte harjutusväljak 26 681 eurot;
1.8 Avalike väljakute (sh treeningväljakud ja üldist linnaruumi liigendavad platsid) rekonstrueerimine 50 000 eurot.”

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tamara Põlevina
Volikogu aseesimees
Selgitus
Seoses COVID-19 eriolukorraga on riigi 2020. aasta lisaeelarves ette nähtud täiendavad vahendid
kohalike omavalitsuste uute investeeringute toetuseks majanduse elavdamise eesmärgil. Eelnõus
viidatud riigihalduse ministri määruse alusel saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetusi nii
investeeringuteks, lammutamise kui ka remonttöödega seotud tegevusteks. Toetust võib kasutada
üksnes 2020. aastaks esmakordselt kinnitatud eelarves ja hankeplaanis mitte kavandatud
objektidele.
Jõhvi vallal on võimalus küsida toetusi kuni 640 000 eurose piirsumma ulatuses.
Toetatavale projektile on kehtestatud miinimumsuurus 20 000 eurot koos käibemaksuga.
Toetuse kasutamisel kohaliku omavalitsuse üksustelt omafinantseeringut ei nõuta.
Investeeringutoetust võib kasutada mistahes valdkonnas objektide ehituseks, rekonstrueerimiseks,
renoveerimiseks, lammutamiseks ja remondiks. Selliste ehitusprojektide kui terviku kõik kulud on
abikõlblikud. Objektil plaanitavad tööd peavad mahtuma üldiste märksõnade „ehitus- või remont“
alla. Samuti võib toetusraha ilma ehitamata ja suuremat remonti tegemata kasutada
tänavavalgustuse, tehnovõrkude, kommunikatsioonide, hoonete automaatika, tuletõrje süsteemide
jne paigaldamiseks. Lubatud on soetada mööblit. Toetust ei saa kasutada eelarve jooksvateks
tegevuskuludeks; maa soetamiseks, kui sinna kohe midagi ehitama ei hakata; sõidukite, arvutite ja
muu abikõlblike tööde nimekirjas nimetamata tehnika soetamiseks; inventari (nt pargipingid,
jõusaali trenažöörid jne) soetamiseks ja paigaldamiseks; haljastuseks kui see ei ole ehitusprojekti
osa; keskkonnakaitselisteks töödeks (tiikide puhastamine) vms.
Toetuste
taotlused
(projektide
nimekiri
koos
täpsustatud
maksumustega)
tuleb
Rahandusministeeriumile esitada hiljemalt 15. novembril 2020. Omavalitsus peab aasta lõpuks
lepingud ära sõlmima või tellimused töösse andma. Omavalitsus võib talle üle kantud raha
kasutada kuni 2021. a lõpuni.
Ülevaate projektide väljavalimisest raha ülekandmiseni annab graafiliselt järgmine joonis:

Lisainformatsioon taotlemise ja rakendamise üksikasjade kohta on esitatud Rahandusministeeriumi
kodulehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine
Kuna raudteevaksali hoonestusõigusega seotud toimingud võtavad algselt plaanitust rohkem aega,
tuleb rakendada vallavolikogu 30. juunil 2020 otsuse nr 237 punktis 1.3 pakutud alternatiivi
kasutada seda osa toetussummast valla teede-tänavate rekonstrueerimiseks.
Otsuse p. 1.4 sisalduv tegevus„Tammiku Rahvamaja helitehnika soetamine 50 000 eur“
nimetatakse ümber tegevuseks „Tammiku Rahvamaja rekonstrueerimine” seoses toetusmeetme
tingimustes toodud piiranguga, et toetust on võimalik kasutada üksnes ehitustöödele või mööblile,
kuid mitte muule inventarile ja tehnikale. Ühtlasi on summat suurendatud 53 371 euroni, arvestades
hetkel teadaolevaid või eeldatavaid hankelepingute maksumusi teistel antud toetuse abil
rakendatavatel tegevustel.
30. juunil 2020 otsuse nr 237 punktis 1.7 „Promenaadi tunneli esiste nõlvade rekonstrueerimine (sh
haljastuse uuendamine, konstruktsioonide rekonstrueerimine) 20 000 eur tuleb ära jätta seoses
ilmnenud asjaoluga, et antud tegevuse maksumus kujuneb oluliselt kallimaks. Ühtlasi on 30. juunil
2020 otsuse nr 237 punktides 1.1; 1.2; 1.5 ja 1.8 mainitud tegevuste osas saadud hankemenetluste
käigus teada tegelikud maksumused ja on toimunud kallinemine nelja objekti peale kokku 16 629
euro ulatuses. See kallinemine on võimalik katta ärajääva tegevuse arvelt.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

