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Projektide omafinantseeringu tagamine meetme
„Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine“
projektides osalemiseks

Jõhvi Vallavolikogu 30. aprillil 2020 otsusega nr 220 „Taotlusvoorust „Kohaliku omavalitsuse
hoonete energiatõhusaks muutmine“ toetuse taotlemise volitamine“ anti vallavalitsusele volitus
lahendada riigihalduse ministri 26.02.2020 määrusega nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete
energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesandeid. Jõhvi Vallavalitsus on 2.06.2020 korraldusega nr 2148 „Projektis
osalemine“ ja 22.06.2020 korraldusega nr 2219 „Energiatõhususe suurendamise alaste
rekonstrueerimistööde toetuse taotluse esitamine“ otsustanud esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele
(RTK) taotlused Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja hoonete energiatõhususe
suurendamise alaste rekonstrueerimistööde rahastamiseks. Kuni 5.04.2021 on avatud RTK juures
taotlusvoor ning taotlusdokumentatsiooni koosseisus tuleb esitada kinnitused omafinantseeringu
katmise vahendite olemasolu kohta. Jõhvi valla kehtivas eelarvestrateegias on antud projektide
(Haridusasutuste energiatõhususe suurendamine) omaosaluse summa indikeeritud tasemel kuni
40 000 eurot. Vallavalitsus on tellinud toetusmeetme nõuete kohased energiaauditid ning selgunud
on, et mõlema hoone optimaalseimate energiatõhususetööde pakettide rakendamise korral on vajalik
omaosaluse mahtu kasvatada ning tagada projektide omafinantseering kokku kuni 340 000 eurot.
Meetme tingimuste kohaselt kaasneb lisaks nõue, et viieaastase perioodi jooksul projektide
lõppemisest arvates tuleb kasutada rekonstrueeritavate hoonete köetavast netopinnast reaalselt mitte
vähem kui 90 protsenti. Vähemintensiivne kasutamine võib tekitada aluse toetuse osaliseks või
täielikuks tagasinõudmiseks. Meetme eesmärk on toetada avaliku sektori poolt osutatavate teenuste
tarbeks kasutatavate hoonete rekonstrueerimist, mistõttu tuleb ühtlasi deklareerida, et vald kavatseb
nimetatud hooneid kasutada üksnes avaliku sektori ülesannete tarbeks.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8, vallavolikogu
otsustab:
1. Tagada omaosalus projektitaotlusele „Jõhvi Vene Põhikooli energiatõhususe
suurendamine“ summas kuni 280 000 eurot ja projektitaotlusele „Jõhvi Lasteaiad
Kalevipoeg maja energiatõhususe suurendamine“ summas kuni 60 000 eurot.
2. Valla eelarvestrateegia järgmisel uuendamisel suurendada tabel 9. „Investeeringud
perioodil 2020 – 2024“ sisalduva projekt nr 30 (Haridusasutuste energiatõhususe
suurendamine) omaosaluse summat kokku tasemeni 340 000 (kolmsada nelikümmend
tuhat) eurot.
3. Kohustuda viieaastase perioodi jooksul projektide lõppemisest kasutada hoone köetavast
netopinnast mitte vähem kui 90 protsenti ning üksnes avaliku sektori poolt osutatavate
teenuste jaoks.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Selgitus
Lisainformatsioon taotlemise ja rakendamise üksikasjade kohta on esitatud Riigi Tugiteenuste
Keskuse kodulehel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/haldusvoimekus/kohalikuomavalitsuse-hoonete-energiatohusaks-muutmine
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

