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Jõhvi Vallavolikogu 30.06.2020 otsuse nr 237 muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 30. juunil 2020 otsusega nr 237 delegeeris volikogu 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“ kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise vallavalitsusele ning kinnitas projektide esialgse nimekirja.
Projektide realiseerimiseks ette valmistamise käigus on ilmnenud vajadus korrigeerida kinnitatud
projektide nimekirja, sest teede-tänavate rekonstrueerimise hankes kokku hoitud raha arvel on võimalik täiendada teostatavate projektide loetelu.
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 see järgnealt:
„1. Kinnitada toetuse abil rakendatavate projektide nimekiri ja eeldatavad maksumused järgnealt:
1.1 Jõhvi uue skatepargi rajamine 76 840 eur;
1.2 Jõhvi linnapargi rekonstrueerimise jätkamine (sh radadevõrgustiku ehitamise ja
rekonstrueerimise jätkamine, välisvalgustuse ehitamise ja rekonstrueerimise jätkamine,
vesiatraktsioonide ehitamine) 157 200 eur;
1.3 Jõhvi valla teede-tänavate rekonstrueerimine, avalike väljakute (sh treeningväljakud ja üldist
linnaruumi liigendavad platsid) rekonstrueerimine 190 941 eur;
1.4 Tammiku Rahvamaja rekonstrueerimine 57 960 eur;
1.5 Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamine 42 588 eur;
1.6 Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa ruumide rekonstrueerimine 32 430 eur;
1.7 koerte harjutusväljak 26 681 eur;
1.8 lasteaedade mööbli ja mänguelemendi soetamine 20 360 eur;
1.9 Jõhvi Hooldekeskuse avariiväljapääsu ehitustöö 35 000 eur”.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tamara Põlevina
Volikogu aseesimees
Selgitus eelnõu juurde

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.
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Rahandusministeeriumile esitada hiljemalt 14. detsembril 2020. Omavalitsus peab 18. detsembriks
2020 lepingud ära sõlmima või tellimused töösse andma. Omavalitsus võib talle üle kantud raha
kasutada kuni 2021. a lõpuni.
Nimekirja täpsustamise vajadus tekkis peale teede ja tänavate rekonstrueerimise hanketulemuste
selgumist, millega saadi eeldatavast maksumusest oluliselt väiksem tööde hind. Seega, et
võimalikud toetusvahendid maksimaalselt kasutusele võtta, on projektide nimekirja veelkordselt
täiendatud.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas abivallavanem Toomas Nael.

