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COVID-19 eriolukorras kohaliku
omavalitsuse üksustele investeeringuteks,
lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks
antava toetuse projektide nimekirja
kinnitamine ning taotlemise volitamine

Riigihalduse ministri 23.04.2021 määrusega nr 12 „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse
üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse
eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ on kehtestatud riigi 2021. aasta lisaarvest
omavalitsustele võimaldatavate täiendavate investeeringute tegemise, lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevuste regulatsioon.
Korra § 5 lg 1 kohaselt saab toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksus. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 2 järgi otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
vallavalitsusele.
Korra § 5 lg 1 punkti 1 alusel esitab kohaliku omavalitsuse üksus toetuse taotlemiseks projektide
nimekirja.
Vallavalitsus soovib esitada Rahandusministeeriumile ülalnimetatud määruse alusel taotlused
toetuste saamiseks.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada toetuse abil rakendatavate projektide esialgne nimekiri ja eeldatavad maksumused
1.1 Jõhvi raudteevaksali hoone katuse, välispiirete ja avatäidete rekonstrueerimine 200 000 eur;
1.2 Jõhvi valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 69 000 eur.
2. Volitada vallavalitsust lahendama Riigihalduse ministri 23.04.2021 määrusega nr 12 „COVID19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“
kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesandeid, võttes aluseks punktis 1 toodud
projektide esialgse nimekirja.
3. Vallavalitsusel on õigus punktis 1 toodud projektide maksumustes teha muudatusi kuni 20%
ulatuses, pidades silmas, et projektide koondmaksumus ei ületa 269 000 (kakssada kuuskümmend
üheksa tuhat) eurot.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

Selgitus
Seoses COVID-19 kriisi jätkumisega on ka riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud täiendavad
vahendid kohalike omavalitsuste uute investeeringute toetuseks majanduse elavdamise eesmärgil.
Vastava riigihalduse ministri määruse alusel saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetusi nii
investeeringuteks kui ka lammutamise või remonttöödega seotud tegevusteks. Investeeringutoetust
võib kasutada kõikideks investeeringuteks (sh 2021. a vallaeelarves kavandatud).
Jõhvi vallal on võimalus küsida toetusi kuni 269 000 eurose piirsumma ulatuses.
Toetatavale projektile on kehtestatud miinimumsuurus 30 000 eurot koos käibemaksuga.
Toetuse kasutamisel kohaliku omavalitsuse üksustelt omafinantseeringut ei nõuta.
Abikõlblikud kulud on:
1) objekti ehitamise, rekonstrueerimise ja renoveerimisega seotud kulud;
2) objekti lammutamise ja remondi kulud;
3) tehnosüsteemide, tänavavalgustuse ja kommunikatsioonide rajamise ja paigaldamise ning hoonete
automaatikaseadmete ja turvasüsteemide soetamise ja paigaldamisega seotud kulud;
4) Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2020. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete
süsteem” nõuetele
vastava infovara töökindluse tagamiseks tehtud soetuse ja paigaldamisega seotud kulud.
Toetuste taotlused (projektide nimekiri koos täpsustatud andmetega) tuleb Rahandusministeeriumile
esitada hiljemalt 1. detsembril 2021. Omavalitsus peab aasta lõpuks lepingud ära sõlmima või
tellimused töösse andma. Omavalitsus võib talle üle kantud raha kasutada kuni 2022. a lõpuni.
Lisainformatsioon taotlemise ja rakendamise üksikasjade kohta on esitatud Rahandusministeeriumi
kodulehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
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