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TEGEVUSARUANNE
Jõhvi nime mainitakse esmakordselt Taani hindamisraamatus, mille koostamisajaks peetakse 1241.
aastat. Juba 19. sajandi lõpul algatas vürst Sergei Šahhovskoi Virumaa idaosast iseseisva maakonna
moodustamise mõtte, mille võimaliku keskusena nägi ta Jõhvit. 1917. aastal sai Jõhvi alevi ja 1938.
aastal linnaõigused ning 1949. aastal maakonnalinna staatuse. Pärast haldusterritoriaalseid muudatusi
taastati 23. augustil 1991 Jõhvi linnaõigused Ida - Viru maakonna koosseisus.
Jõhvi Linnavolikogu otsusega 17. maist 2001 nr 140 tehti Jõhvi Vallavolikogule ettepanek senise
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks kahe omavalitsusüksuse - Jõhvi linna ja Jõhvi
valla ühinemise teel. Jõhvi Vallavolikogu otsusega 14. juunist 2001 nr 19 otsustati ühineda
haldusreformi käigus Jõhvi linnaga ja alustada vastavasisulisi läbirääkimisi. Jõhvi Vallavalitsus
registreeriti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 1. jaanuaril 2006.
KONSOLIDEERIMISGRUPI KOOSSEIS
Jõhvi valla omavalitsusorganid on:
•

Vallavolikogu - omavalitsusüksuse esinduskogu;

•

Vallavalitsus - vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Jõhvi valla konsolideerimisgrupi 2021. aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni
vallavolikogu, vallavalitsuse, üheksa hallatava asutuse ning valla valitseva mõju all oleva juriidilise
isiku majandustegevuse tulemuse kohta.
Majandusaasta aruande konsolideerimisgruppi kuuluvad järgmised üksused:
Konsolideeriv üksus Jõhvi Vallavalitsus:
Allüksuse nimetus:
Jõhvi Vallavalitsus
Hallatavad asutused:
Lasteaiad (laste arv aastas keskmiselt):
•

Jõhvi Lasteaiad (490 last, 30 rühma):
◦

sh Kalevipoja majas 180 last, 12 rühma;

◦

sh Sipsiku majas 200 last, 12 rühma;

◦

sh Pillerkaare majas 110 last, 6 rühma

Põhikoolid (õpilaste arv aastas keskmiselt):
•
Jõhvi Põhikool (550 õpilast);
•

Jõhvi Vene Põhikool (524 õpilast).

Huvikoolid (õpilaste arv aastas keskmiselt):
•
Jõhvi Kunstikool (134 õpilast);
•

Jõhvi Muusikakool (165 õpilast);

•

Jõhvi Spordikool (372 õpilast).

Kultuuriasutused:
•
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus;
•

Jõhvi Keskraamatukogu.
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Sotsiaalasutus:
•
Jõhvi Sotsiaalmaja
Konsolideeritavad üksused:
Tütarettevõtja (Jõhvi VV osalus):
Jõhvi Hooldekeskus SA (100%).
Sidusettevõtja (Jõhvi VV osalus):
•

Järve Biopuhastus AS (33,3%).

Juhtimine
Jõhvi Vallavolikogu koosseis on valitud 17. oktoobril 2021. aastal 21. liikmelisena: esimees,
aseesimees ja 19 liiget (sh seitse komisjoni esimeest). 15. novembri 2021 otsusega nr 1 kinnitati
volikogu aseesimeeste arvuks üks.
2. detsembril 2021 moodustati järgmised komisjonid:
• hariduskomisjon
•

noorsookomisjon;

•

kultuurikomisjon;

•

spordikomisjon;

•

sotsiaalkomisjon

•

maaelukomisjon

•

majandus- ja eelarvekomisjon.

Kokku koos revisjonikomisjoniga on moodustatud 8 komisjoni, mille esimeesteks on 8 volikogu
liiget.
22. novembril 2021 otsusega nr 4 kinnitas Jõhvi Vallavolikogu valitsuse struktuuri järgmiselt:
• vallavanem;
•

kaks abivallavanemat;

•

kolm valitsuse liiget.

14. oktoobril 2021 muudeti Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 364 Jõhvi Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu, selle kohaselt on alates 15. oktoobrist 2021 Jõhvi Vallavalitsuses 59,3
teenistuskohta, sealhulgas 33,0 ametikohta ja 26,3 töökohta.
2021. aastal toimus 16 volikogu istungit. Aruandeaastal võeti vastu 23 määrust ja 106 otsust.
Tegevused 2021. aastal
Muudeti Jõhvi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ja ajakohastati Jõhvi valla
arengukava aastateks 2022 - 2030 ning koostati 2022 - 2025 perioodiks eelarvestrateegia. Arengukava
ja eelarvestrateegia ülevaatamine ning ajakohastamine toimub igal aastal, seejuures lähtutakse
põhimõttest, et eelarvestrateegia hõlmaks nelja eelseisvat eelarveaastat. Võeti vastu Jõhvi valla
jäätmekava 2021 – 2025 ning Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2021 – 2032. Muudeti „Jõhvi valla kaunis kodu“ läbiviimise korda, Jõhvi vallavara valitsemise korda
ning Jõhvi valla põhimäärust, põhimääruse muutmiseks moodustati ajutine komisjon. Võeti vastu
Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord, Jõhvi valla eelarvest
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sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ning tegevustoetuste taotlemise ja kasutamise kord,
Jõhvi valla sisekontrolli rakendamise kord ning sporditegevuse toetamise kord. Infotehnoloogia
valdkonnas jätkus IT -alaste tegevuste põhitähelepanu kaugtöö võimekuse tõstmisele. Valdav osa
töökohti sai varustatud sülearvutitega. Kasutajatele seadistati turvalised juurdepääsud vallavalitsuse
infosüsteemidele väljastpoolt maja. Kaugtöö võimekuse parandamisele ja üldise IT turvalisuse
tõstmisele aitasid kaasa liitumine riigivõrguga ja Office365 rakendamise täislahendusele üleminek
kõigil töökohtadel. Jõudis lõpule vallavalitsuse arvutipargi väljavahetamine. Toimus vallavalitsuse
suure saali multimeedia lahenduse hankimine ja paigaldamine. Alates 2018. aasta juulist ostab
vallavalitsus kohaliku omavalitsuse teenusportaali (KOVTP) kasutamist AS Andmevaralt (KOVTP)
kasutajatoe, majutusteenuse ja riistvara halduse osutamine). Ostuarvete kiiremaks ja kvaliteetsemaks
menetlemiseks toimus 2016. aastal üleminek e-arvete rakenduse veebipõhisele lahendusele ning 2021.
aastal toimus süsteemi edasine täiustamine. Jätkus koostöö sõprusomavalitsustega.
Jõhvi vallal on allkirjastatud sõpruslepingud järgmiste omavalitsustega:
•

2006. aastal Olecko, Poola Vabariik;

•

1989. aastal Norderstedt, Saksamaa Liitvabariik;

•

1997. aastal Loimaa, Soome Vabariik;

•

1997. aastal Uddevalla, Rootsi Kuningriik;

•

2000. aastal Thisted, Taani Kuningriik;

•

2003. aastal Skien, Norra Kuningriik;

•

1999. aastal Kingisepp, Vene Föderatsioon;

•

2016. aastal Krasnenkaja Retska, Vene Föderatsioon;

•

2008. aastal Postavõ, Valgevene Vabariik;

•

2011. aastal Gorodnja, Ukraina Vabariik.

Jõhvi valla arengu üldeesmärk on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise inimest väärtustava keskkonna loomine, mis tugevdaks Jõhvit kui regionaalkeskust, oleks atraktiivne investeerijatele ning
vastaks elanike ootustele ja vajadustele. Selleks on vaja:
•
•
•
•

parandada piirkonna mainet (tutvustada Jõhvit kui arenevat keskust);
tõsta elukeskkonna kvaliteeti;
parandada ettevõtluskeskkonda ja atraktiivsust investoritele ning selle läbi töökohtade struktuuri ja kvaliteeti;
tõsta elanikkonna ettevõtlikkust ja tööjõu kvaliteeti.

Muudatused juhtkonna koosseisus 2021
Jõhvi Vallavolikogu 1. oktoobri 2020 otsusega nr 271 “Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri
kinnitamine” nimetati abivallavanemateks Evelyn Danilov ja Toomas Nael.
Jõhvi Vallavolikogu 23. novembri 2020 otsusega nr 293 “Jõhvi Vallavolikogu esimehe valimine”
määrati Jõhvi Vallavolikogu esimeheks Aleksei Naumkin.
Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2021 otsusega nr 331 “Jõhvi Vallavolikogu esimehele umbusalduse
avaldamine” avaldati umbusaldust Jõhvi Vallavolikogu esimehele Aleksei Naumkinile.
Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2021 otsusega nr 332 “Jõhvi Vallavolikogu esimehe valimine” määrati
Jõhvi Vallavolikogu esimeheks Niina Neglason.
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Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2021 otsusega nr 328 “Jõhvi vallavanema valimine” määrati Jõhvi
vallavanemaks Maris Toomel.
Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2021 otsusega nr 329 “Valitsuse liikme arvu ja struktuuri kinnitamine
ning vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja vabastamine valitsuse liikme kohustest”
vabastati ametist abivallavanemad Toomas Nael ja Evelyn Danilov.
Jõhvi Vallavolikogu 17. juuni 2021 otsusega nr 329 “Valitsuse liikme arvu ja struktuuri kinnitamine
ning vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja vabastamine valitsuse liikme kohustest”
kinnitati ametisse abivallavanemad Max Kaur ja Jüri Konrad ning valitsuse liige Arvo Aller.
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Jõhvi Vallavalitsuse struktuur on kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 73 07.12.2021
VALLAVANEM
•

•

ABIVALLAVANEM majandus- ja arengu teenistus
◦

Majandusspetsialist

◦

Majandus- ja ettevõtlusspetsialist

◦

heakorra- ja kalmistu spetsialist

◦

keskkonnaspetsialist

◦

ehitisregistri spetsialist

◦

hankespetsialist

◦

ehitus- ja projekteerimisspetsialist

◦

järelevalveinspektor

◦

vallavara spetsialist

◦

kalmistu ja heakorratöötaja 0,8

◦

arhitekt

◦

GIS spetsialist

◦

maakorraldaja

◦

planeerimisspetsialist

◦

projektijuht

◦

ehitusprojektijuht

ABIVALLAVANEM kultuur, sport, sotsiaal
◦

sotsiaalteenistuse juht

◦

sotsiaaltoetuste spetsialist 2*

◦

eakate ja puuetega inimeste spetsialist 2*

◦

sotsiaalvaldkonna projekti- ja arendusspetsialist

◦

laste heaolu spetsialist 2*

◦

peresotsiaaltöötaja

◦

juhtumikorraldaja 0,75

◦

koduabitöötaja 8,5*

◦

bussijuht

◦

Eakate Päevakeskuse teenuste juht

◦

Eakate Päevakeskuse koristaja 0,75

•

9

•

•

VALLASEKRETÄR kantselei juht
◦
personalispetsialist
◦

sekretär- asjaajaja

◦

registripidaja

◦

perekonnaseisuametnik 3*

◦

kantselei spetsialist

◦

IT spetsialist 2*

◦

administraator

◦

koristaja 1,5*

FINANTSJUHT finantsteenistuse juht
◦
finantsjuhi asetäitja
◦

raamatupidaja 3*

•

õigusnõunik

•

arendusnõunik

•

haridus-, kultuuri- ja spordinõunik

•

sisekontrolör

•

andmekaitsespetsialist

•

Hallatavate asutuste juhid
◦

Jõhvi Lasteaiad direktor

◦

Jõhvi Põhikooli direktor

◦

Jõhvi Vene Põhikooli direktor

◦

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse direktor

◦

Jõhvi Kunstikooli direktor

◦

Jõhvi Muusikakooli direktor

◦

Jõhvi Raamatukogu direktor

◦

Jõhvi Sotsiaalmaja direktor

◦

Jõhvi Spordikooli direktor
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FINANTSÜLEVAADE TÄHTSAMATEST NÄITAJATEST
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad:

(tuhandetes eurodes)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Varad aasta lõpus

66 488

61 780

59 993

54 722

51 829

50 254

Kohustised aasta lõpus

10 136

7 215

6 090

4 453

3 857

4 190

Netovara aasta lõpus

56 352

54 565

53 903

50 269

47 971

46 064

Tegevustulud

21 881

20 142

16 589

19 423

15 717

12 871

Tegevuskulud

-19 470

-18 665

-18 717

-16 664

-13 434

-13 707

1 783

753

-2 801

2 216

1 823

-836

-2 607

-3 513

-1 496

-1 503

-832

1 333

Likviidsus **

0,85

0,64

0,88

0,74

0,25

0,25

Lühiajaline maksevõime ***

1,54

1,23

1,41

1,49

1,08

0,92

Kohustiste osakaal varadest

15,2%

11,7%

10,1%

8,2%

7,4%

8,3%

Laenukohustiste osakaal varadest

10,7%

10,1%

6,2%

5,4%

5,3%

6,9%

Põhitegevuse tulem ****

1 129

1 205

1 046

1 916

1 763

1 381

Netovõlakoormus *****

5 781

4 016

2 537

1 496

5 629

6 987

11 089

13 399

9 430

9 259

7 978

7 407

Põhitegevuse tulem ***

1 115

1 191

1 061

1 926

1 785

1 386

Netovõlakoormus ****

5 815

4 050

2 537

1 503

5 634

6 981

14 586

16 896

9 430

9 030

7 774

7 183

Bilansi näitajad

Tulemiaruande näitajad

Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht*

Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel

Netovõlakoormuse ülemmäär
Piirmäärade täitmine
konsolideerimata näitajate alusel

Netovõlakoormuse ülemmäär

Selgitused finantsnäitajate kohta:
*
Põhivarainvesteeringute maht- põhivara soetus + põhivara müük – saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks + antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks – finantstulud ja - kulud
**

Likviidsus- raha ja pangakontode jääk/lühiajalised kohustised;

***

Lühiajaline maksuvõime- käibevara/lühiajalised kohustised;

**** Põhitegevuse tulem- põhitegevuse tulude kogusumma ja põhitegevuse kulude kogusumma
vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne;
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***** Netovõlakoormus- võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahe.
Netovõlakoormuse arvutamisel lähtutakse KOFS § 34 lõikest 3 ja 4.
KOFS § 34 lõige 3 ütleb, et netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta
kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.
KOFS § 34 lõige 4 ütleb, et kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja
põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse
tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse
tuludest.
Jõhvi valla netovõlakoormuse arvutused 2021. aasta andmetest lähtuvalt tuhandetes eurodes
Põhitegevuse tulem

1 115

6 -kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe

6 690

Põhitegevuse tulude kogusumma

16 697

60% põhitegevuse tulude kogusummast

10 018

ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST
Optimistlikud meeleolud koroonaviirusega võitluses ning suhteliselt vähesed tegutsemispiirangud
hoidsid 2021. aasta lõpus kiiret majanduskasvu. Hinnatõus pärssis majanduse reaalkasvu, aga kiirendas nominaalset. Aastavõrdluses kahekordistus neljandas kvartalis välisturism. Majanduskonjunktuur
paranes eelmisel aastal kiiresti ja jõudis haripunkti sügiseks, kus see on suures plaanis püsinud kuni
veebruari alguseni. Aastased kasvunäitajad sissetulekute osas olid neljandas kvartalis sarnaselt teise ja
kolmandaga väga kiired. Palgatulu kasv kiirenes keskmiselt üle 10 protsendi ja kasv oli kahekohaline
paljudel tegevusaladel. Ainukesena kogesid palgatulu langust energeetika ja meelelahutuse valdkonnad. Elanike tarbimisvõimet hakkas sügiskuudel pärssima kiirenev energia hinnatõus, mis jõudis kiiresti sundkulutusteni nagu eluase ja transport ning tõstab paratamatult ka toidu hinda. Eesti majanduse
edasise arengu määravad välistegurid. Praeguseks on selge, et majandussanktsioonid saavad olema
rangemad kui kunagi varem. Nende mõju Eesti majandusele tervikuna ei tarvitse pikemas plaanis olla
suur, kuid paljude ettevõtete olukord on kindlasti keeruline. Lähiajal muutub oluliseks inimeste kindlustunne tuleviku suhtes, mis võib suureneva ebakindluse tõttu tarbimiskulutusi vähendada ja investeeringuid edasi lükata. Statistikaameti andmetel kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2021.
aasta neljandas kvartalis võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 8,6 protsenti ning aasta peale kokku
8,3 protsenti. Võrreldes koroonaviiruse eelse 2019. aastaga tõusis majandus mullu 5,2 protsenti. Tööhõive määr Eestis moodustas 2021. aasta neljandas kvartalis 67,6% ning töötuse määr 5,2%. Enne

Venemaa sõjalise agressiooni algust Ukrainas oli Eesti majanduse seis hea ning väljavaated
optimistlikud. Viirusekriisist tuli Eesti välja edukalt – viimase kahe aasta keskmine majanduskasv oli sisuliselt EL kiireim (3%). Eesti edaspidist majanduskasvu oleks kenasti toetanud
ka EL suurte majanduste lõplik taastumine viirusekriisist 2022. aastal, mida kõik märgid näitasid. Energiahindade ülikiire tõus oleks siiski ka ilma sõja puhkemata vähendanud SKP
reaalkasvu. Valitud eeldustel jääb Eesti majanduse reaalkasv 2022. aastal umbes 4 protsendipunkti võrra madalamaks võrreldes sõja mittepuhkemise stsenaariumiga ehk reaalne SKP
sellel aastal natukene väheneb. Lisandväärtuse loomist takistavad nii ekspordi- kui ka impordipiirangud ja lisaks väiksem tarbimis- ja investeerimisjulgus. Langusele aastases võrdluses
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aitab kaasa ka 2021. aasta viimase kvartali väga kiire kasv, mis oli põhjustatud ühekordsetest
teguritest. Kerge majanduskasv taastub 2023. aastal, kuid see jääb varem arvatust madalamaks. SKP nominaalmaht on aastal 2022 siiski umbes 0,4 mld eurot eelmisel suvel prognoositust suurem kiire hinnatõusu tõttu. Tarbijahinnad kasvavad 2022. aastal 12,7%, mis toob
kaasa reaalsissetulekute ja eratarbimise vähenemise. Käesoleva aasta eelarvepositsioon on
tugevalt mõjutatud Venemaa–Ukraina sõjast, eelarvepuudujääk ulatub 1,25 miljardi euroni
ehk 3,8%ni SKPst. Võrreldes eelmise prognoosiga on vähendatud maksutulude kasvu nii sel
kui ka järgmistel aastatel, mille põhjuseks on peamiselt hõive langusest tingitud tööjõumaksude väiksem laekumine. Kulude tase kasvab sõja mõjust tingituna kõikidel valitsussektori
tasanditel. Suurim koormus lisakulude kandmisel jääb riigieelarvele, kuhu lisandub julgeolekuga ning põgenikega seotud kulusid. Valitsussektori võlakoormus kasvab suurema defitsiidi
tulemusel sel aastal 19,2%ni SKPst ja 2026. aastaks 27,1%ni SKPst. Majandusarengut mõjutavad oluliselt geopoliitilised tegurid. Venemaa sõjalise agressiooni mõju väliskaubandusele
on otsene. Energiakandjate kiire hinnatõus pärsib kasvu kogu ELis. 2022. aasta kevadel on
prognoosijad sarnaselt kahe aasta taguse ajaga olukorras, kus määramatus tuleviku suhtes on
enneolematult suur. Eesti-suguse väikese ja avatud majanduse puhul on prognoosi tegemise
olulisimaks eelduseks väliskeskkond. Kui meie kaubanduspartnerite perspektiiv on hea, läheb
ka Eesti majandusel hästi, kuna kohalik ärikeskkond on selleks üldiselt soodne. Veel aasta
alguses oli selles osas väljavaade väga hea. Nii nagu viirusekriisis, ei määra ka praegu majanduse arengut niivõrd majanduse sisemised toimemehhanismid, vaid majanduse välised
tegurid, millega majandus kohandub. Kuna geopoliitiline areng on prognoosi tegemise ajal
olnud väga järsk ja kiire, siis ei ole võimalik kasutada uut geopoliitilist olukorda arvesse võtvaid numbrilisi prognoose Eesti kaubanduspartnerite kohta. Samasuguses teadmatuses tuleviku suhtes on kõik meie regiooni prognoosijad. Üldiselt on senised hinnangud kriisi mõjust EL
majanduskasvule olnud pigem tagasihoidlikud, näiteks Euroopa Keskpank prognoosib kõige
pessimistlikumas stsenaariumis euroala majanduskasvuks 2022. aastal 2,3%. Kõige konkreetsemalt mõjutavad Eesti majandust vähemalt lähemas tulevikus erinevad takistused kaubavahetuses Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga. Kuigi sanktsioneeritud kaupade nimekiri pole
kuigi lai, lähtub prognoos mõnevõrra pessimistlikust eeldusest, et valdav osa nende kolme
riigiga seotud ekspordist-impordist siiski katkeb ja uute turgude ning tarnijate leidmine võtab
aega. Lisaks seadustatud piirangutele pärsivad kaubavahetust ka transpordiraskused ning takistused arvete tasumisel. Prognoosis eeldatakse, et kaubanduspiirangud jäävad kehtima pikemaks ajaks, kuid ettevõtted kohanevad nendega aasta-paari jooksul uute turgude leidmise
kaudu. Kui väliskaubanduse piirangute mõju Eesti majandusele on mingil määral numbriliselt
hinnatav, siis majanduskeskkonna ebastabiilsuse mõju tarbijate ja investorite otsustele lähemas ja kaugemas tulevikus on seniste sündmuste taustal varasemast palju keerulisem aimata.
See sõltub eelkõige sõja käigust ja Venemaa edasistest sammudest oma „punaste joonte“ kehtestamisel. Selles plaanis on võimaluste diapasoon äärmiselt lai. Prognoosis on arvestatud
mõnevõrra madalama tarbimis- ja investeerimisjulgusega ka pikemas plaanis, mis lisaks madalamale majandusaktiivsusele sellel aastal pärsib potentsiaalset kasvu ka edaspidi. Prognoosi
oluliseks sisendiks on ka maailmaturgudel kujunevad toidu, toormete ja energiakandjate hinnad. Juba sügisest alates on nii energiakandjate hetkehinnad kui ka hindade tulevikuootused
olnud tõusutrendil ja lisaks teinud läbi suuri kõikumisi, viidates tuleviku ebaselgusele. Energiakandjate hindade aluseks on võetud 10. märtsi tulevikutehingute tasemed, kus 2022. aasta
keskmiseks nafta hinnaks on 100 USD/barrel ja elektri börsihind Nordpool Eesti hinnapiirkonnas on 157 €/MWh. Euroala inflatsiooniks prognoosib Euroopa Keskpank pessimistlikuimas stsenaariumis 2022. aastaks 7,1%. Oluliseks eelduseks on alati ka valitsuse poliitika.
Majandusprognoosi tegemise ajal alustas valitsus lisaeelarve koostamist seoses täiendavate
kulutustega sõjapõgenikele, kaitsevõimele ja energiajulgeolekule.
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JÕHVI VALLA ARENGUSUUNAD
Jõhvi vald kuulub Ida - Virumaa (Eesti suuruselt kolmas maakond) hulka. Valla pindala on 124 km2.
Jõhvi vald jaguneb asumiteks, milleks on vallasisene Jõhvi linn, Tammiku alevik ja külad:
Pargitaguse küla, Pauliku küla, Edise küla, Kahula küla, Kotinuka küla, Kose küla, Puru küla,
Pajualuse küla, Sompa küla, Linna küla ja Jõhvi küla.
Alljärgnevas tabelis on Jõhvi valla rahvaarvu muutused aastatel 2016 - 2021
2016
Rahvaarv (seisuga 31.12)

2017

2018

2019

2020

2021

11 996

11 828

11 644

11 491

11 261

11 236

sh naised

6 516

6 405

6 271

6 197

6 107

6 096

sh mehed

5 480

5 423

5 373

5 294

5 154

5 140

Sünnid

107

97

112

88

87

98

Surmad

179

182

198

164

199

188

Sisseränne

414

449

473

578

535

564

Väljaranne

492

498

519

516

446

561

Iive kokku

-150

-134

-132

-14

-23

-87

Allikas: Rahvastikuregister
Seisuga 31.12.2021 elas Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmete alusel 11 144 inimest, neist
•

0-18 aasta vanuseid 2 000;

•

19- 64 aastaseid 6 398;

•

65 aastaseid ning vanemaid 2 746.

Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 01.01.2021 rahvuslik koosseis Jõhvi vallas järgmine: eestlased 3 877, venelased 5 775, valgevenelased 345, ukrainlased 322, soomlased 118, poolakad 37, leedulased 35, tatarlased 32, lätlased 35 jne. Riikliku pereregistri andmetel oli seisuga 01.01.2021 Jõhvi
vallas eesti kodakondsusega 7 906, venemaa kodakondsusega 1 811, ukraina kodakondsusega elanikke 83, läti kodakondsusega 31, leedu kodakondsusega 33 jne. Ida - Virumaa on ainus maakond Eestis,
kus eesti rahvus on vähemuses, seisuga 31.12.2020 elas Jõhvi vallas rahvastikuregistri andmetel 3 877
eesti rahvusest inimest, moodustades selle näitajaga 34,5% kogu elanikkonnast. Statistikaameti andmete järgi oli 2021. aasta oktoobrikuu lõpu seisuga registreeritud töötuse määr Eestis 6,7% (43 701
töötut). Maakondadest oli kõige suurem töötuse määr Ida - Viru maakonnas 10,5%, järgnesid Valgamaa 8,7% ja Põlvamaa 7,6%. Kõige väiksem töötuse määr oli Hiiumaal 3,6%, Jõgevamaal 4,3% ja
Saaremaal 5,0%. Ida – Virumaal oli seisuga 31.10.2021 töötuid 6 144 ja nendest 3 269 ehk 53,2%
naised ning 2 875 ehk 46,8% mehed. Seisuga 31.10.2021 oli registreeritud töötuid Jõhvi vallas 437,
nendest 219 naised ja 218 mehed.

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST
23. novembril 2020 võeti Jõhvi Vallavolikogu poolt vastu ajakohastatud määrus nr 83 “Jõhvi valla
arengukava 2021 - 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 - 2024 kinnitamine”. Arengu
põhiprioriteetideks tunnistatakse Jõhvi kui regionaalkeskuse tugevdamine, kvaliteetse
toimekeskkonna arendamine ning sotsiaalse sidususe suurendamine eri huvi- ja sotsiaalsete gruppide
ning rahvusrühmade vahel. Arengukava koostamisel lähtuti arusaamast, et tegemist on ühtse
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loogiliselt seotud tervikuga, mis saab edaspidi lähtekohaks ja aluseks valdkondlikele arengukavadele.
Nelja suurema valdkonna sisesed tegevusvajaduste prioriteetsused on juhiseks vallavalitsuse töös ja
valla eelarvete koostamisel.
6.1.1 HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
1. Koolihoonete (sh kunstikooli) ja lasteaedade Sipsiku ja Kalevipoja majade ning
territooriumite vastavusse viimine kaasaja nõuetele. Jõhvi Vene Põhikooli hoones osaliselt
vabanenud pinnale rajatakse loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse keskus, projekt rakendatakse
ellu 2020. - 2022. aastal. Projektile on eraldatud Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi toetus
kuni 249,6 tuhat eurot ja Jõhvi valla omaosalus moodustab kuni 40,0 tuhat eurot. Projekt seab
eesmärgi luua ning arendada Jõhvis Teadushuvihariduse keskuse, kus loodus-, täppisteaduste ja
tehnoloogiaainete alal toimuv huvitegevus võimaldab mitmekesistada ning täiendada Jõhvi valla
haridusmaatikku. Teadushuvihariduskeskus paikneb Jõhvi Vene Põhikooli B-korpuses ja see on peale
koolimaja renoveerimisprojekti antud üle Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele. 2021. aastal jätkasid

Teadus-ja loomemaja II ja IV korrusel tegevust karateklubi „Seibun“ MTÜ ,“Rõõmukool“
MTÜ , Creative MTÜ ja malering ning I korrusel lõppesid renoveerimistööd teadus-ja
looduskeskuse tarbeks.
2019. aastal algasid ettevalmistavad tegevused Jõhvi Põhikooli uue hoone ehitamiseks, selleks viidi
läbi avatud arhitektuurivõistlus ehk avatud ideevõistlus, mille eesmärgiks oli leida Jõhvi Põhikoolile
ja seda ümbritsevale alale terviklik ruumiline ja logistiline eskiislahendus. Uue Jõhvi Põhikooli hoone
ehitamise eesmärgiks on viia see vastavaks tänapäeva hariduskeskkonna nõuetele ja tagada
kvaliteetne põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa
koolivõrgu korrastamisele, viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste
muutustega. Toetus on eraldatud sihtasutus Innove poolt meetmest „Jätkusuutlike põhikoolide
rekonstrueerimine”, toetus projektis moodustab kuni 4,76 miljonit eurot. Projekti elluviimise aeg on
2019 – 2022. 2020. aastal teostati koolihoone ehitamiseks vajalikud ettevalmistavad tööd
(tehnotrasside ümbertõstmine) ning lõpetati uue koolimaja projekteerimistööd Kauss Arhitektuur OÜ
poolt, tööde maksumuseks kujunes 384,5 tuhat eurot. 2020. aastal vana koolihoone lammutati.
Ehitustöödega alustati Ehitusfirma Rand ja Tuulberg SA poolt peale hanke läbiviimist 2021. aasta
sügisel. 2019. aastal viidi läbi AB Artes Terrae OÜ poolt Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja krundile
mängu-, õppe- ja spordiväljakute ning väliõppepaviljoni ja kergliiklusteede rajamiseks
projekteerimistööd. 2020. aastal toimus õueala rekonstrueerimine Lars Laj Eesti OÜ poolt, tööde
maksumuseks kujunes 130,7 tuhat eurot. Jõhvi Lasteaiad Sipsiku majas viidi 2019. aastal läbi
energiaaudit ning hoone renoveerimise projekteerimine, 2020. aastal energiaauditi täiendamine ning
Kalevipoja majas samuti energiaaudit. 2020. aastal viidi läbi Sipsiku maja renoveerimistööd OÜ
Building Grupi poolt summas 130,7 tuhat eurot. Valmis Jõhvi Lasteaiad Sipsiku hoone päikesejaama
elektri- ja paigaldusprojekt OÜ Simon poolt ning 2021. aastal viidi läbi Naps Solar Estonia OÜ poolt
Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja katusele päikeseelektrijaama ehitustööd summas 32,4 tuhat eurot. 2021.
aastal alustati Building Grupp OÜ poolt Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remonttöödega
ja õueala rekonstrueerimisega, tööde lepinguline maksumus moodustas 137,2 tuhat eurot. 2022. aastal
tööd lõpetatakse.
2. Koolieelse hariduse ja huvihariduse spetsialistide ning ringijuhtide töötasude lähendamine
üldhariduskoolide õpetajate töötasudega. Jõhvi Lasteaiad õpetajate tööjõukulusid on suurendatud,
et tagada lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud
tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. 2020. aastal
tõsteti töötasu huvikoolides (muusikakool ja kunstikool).
3. Jõhvis töötamise võimalusi tutvustavate tegevuste läbiviimine ja täiendavate
motivatsioonipakettide väljatöötamine haridustöötajatele. 25. juulil 2019 võttis Jõhvi
Vallavolikogu vastu määruse nr 56 „Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord”. See
kord sätestab toetuste andmise tingimused ja korra Jõhvi valla haridusasutustesse (lasteaiad,
üldhariduskoolid, huvikoolid) põhikohaga tööle asuvale õpetajale ja tugispetsialistile. Toetuse
andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine Jõhvi valla
haridusasutustes ning soodustada uute spetsialiste elama ja tööle asumist Jõhvi valda. 2021. aastal
15

esitati üksteist taotlust. 2018. aasta septembriks valmisid Jõhvi Lasteaiad kolme maja ühine õppe- ja
tegevuskava ning rühmade tegevuskavad. Üks kord aastas vaadatakse õppekava üle, arvestades laste
vajadusi. Lasteaia personalile on 2020. aastal toimunud ühisüritusi. Personali tunnustussüsteem on
välja töötatud. Jõhvi Põhikooli personali vajadused on hinnatud ja vajaliku personali tagamiseks on
välja töötatud motivatsioonipakett, liitutud programmiga „Noored kooli“, kust kool on saanud uusi
õpetajaid. Kool liitus alates 2013/2014 õppeaastast algatusega „Hea õpetaja kuu“, õpilased valisid
erinevates kooli astmetes head õpetajat. Toimunud on kogemusõpe Eestis: Tartu Herbert Masingu
kool, TTÜ Virumaa Kolledž ning toimunud on ka kogemusõpe välismaal: Luxemburg (Ettevõtlik
kool). Uued õpetajad on toetatud mentorite poolt. Jõhvi Vene Põhikooli õpetajad osalevad
ettevõtlikkuse jm täiendkoolitustel lähtuvalt õppekavast, eneseanalüüsist ja arenguvajadusest.
Koolitustele küsitakse tagasisidet ja hinnatakse tulemuslikkust. 2021. aastal on Jõhvi Vene Põhikooli
kollektiivi liikmed läbinud täiendkoolitust mahus 5 025 tundi, mis tähendab keskmiselt inimese kohta
98 tundi aastas. Koolis toimub regulaarne kogemuste vahetus läbi koosolekute, ümarlaudade, lahtiste
tundide ja õppenõukogude. Õpetajad ja õpilased on kooliväliselt aktiivsed ning osalevad erinevates
huvikoolides, seltsides, ringides ja aineliitudes. 2021. aastal see tegevus on kolinud Internetti, sest
paljud koosolekud korraldati Zoomi kaudu online režiimis. Kool kujundab teadlikult oma positiivset
mainet meediakajastuse abil. Meediakajastustest teavitatakse õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid
Stuudiumi, kooli kodulehe ja Facebooki kaudu. Kooli tegevust toetab Jõhvi Vallavolikogu, Jõhvi
Vallavalitsus ja Jõhvi Vene Põhikooli hoolekogu. Koolis on kehtiv sisehindamise läbiviimise kord,
mille alusel sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. Kuna see on
pidev protsess, siis Jõhvi Vene Põhikoolis korraldatakse hindamine valdkonniti ning arengukava
perioodi lõpus koostatakse lõpparuanne, mis esitatakse tutvumiseks Jõhvi Vallavalitsusele. 2020.
aastal lõppes arengukava kehtivusaeg, uus arengukava on kinnitatud 16. detsembril 2020
vallavalitsuse määrusega.
4.
Skatepargi laiendamine, pump-tracki ja parkuuriväljakute projekteerimine ning
väljaehitamine. 2020. aastal viidi läbi skatepargi I etapi projekteerimis – ehitamishange ja
välisvalgustuse paigaldustööd ning osalised ehitustööd toimusid 2021. aastal. Tööde lõpetamine
toimub peale tehnoloogilist pausi 2022. aastal, tööde maksumus moodustab 70,0 tuhat eurot.
5. Üldtunnustatud haridusprogrammides (nt Ettevõtlik kool, Tervist edendav lasteaed, Hea
Algus, Huvitav kool, Kiusamisest vaba lastead, Noored kooli jmt) osalemine, lasteaedades ja
koolides ettevõtlikkusõppe keelekümblusmetoodika ning kaasava hariduse põhimõtete
rakendamine. Valla haridusasutustes kvaliteedisüsteemi kasutuselevõtt. Kaasabi osutamine
School42/01edu- tüüpi programmeerijate õppeasutuse käivitamisel Jõhvis. Jõhvi Lasteaiad
majades toimusid planeeritud üritused vastavalt tegevuskavale, ära jäid ainult väljasõidud ja
ühisüritused seoses COVID pandeemiaga. 2017. aasta alguses liitusid Jõhvi Lasteaiad
haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool” ja oktoobris saavutati baastase ning saadi “Ettevõtliku lasteaia”
tiitli baasstandard. Jõhvi Põhikooli huvitegevus toetab kooli õppekava ja tugineb kooli
traditsioonidele. Huvitegevuse eesmärgiks on õpilastes muusikaliste, tantsuliste, kehaliste, keeleliste
oskuste ja -teadmiste, esinemisoskuse ja -julguse arendamine ning rahvuskultuuri kandmine.
Koostööpartnerite valikul on arvestatud vajadusega tagada õpilaste mitmekülgne areng lähtudes kooli
eesmärkidest, visioonist ja missioonist. Koostöövajadused määratletakse vähemalt üks kord aastas
ning need on kirjeldatud kooli üldtööplaanis. Jõhvi Põhikooli peamised koostööpartnerid on IdaVirumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž, Jõhvi Vene Põhikool, Jõhvi
Gümnaasium, Jõhvi Spordikool, Päästeamet, Jõhvi Lasteaiad, huvikoolid ning Jõhvi Kultuuri- ja
Huvikeskus, Jõhvi noortekeskus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Rajaleidja, Politsei ja Piirivalveamet.
Kool kuulub 2006. aastast „Ettevõtliku kooli“ võrgustikku. „Ettevõtliku kooli“ tiitel pälviti 2013.
aasta sügisel ning kuna on plaanis püüelda hõbetasemeni, on kooli arengukavas arvestatud ka
ettevõtliku õppe kvaliteeditunnuste – standardiga (Ettevõtlik Kool: tahan – suudan – teen, Ida-Viru
Ettevõtluskeskus). Alates 2012/2013 õppeaastast tehakse aktiivselt koostööd „Tagasi kooli“ ja
„Elamusaasta“ algatustega. Alates 2013/2014 õppeaastast osaletakse sihtasutus Innove karjääriõpet
edendavate koolide koostöövõrgustikus. Jõhvi Vene Põhikool on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige
alates 2008. aastast ning 2020. aastal on kool järjekordselt kinnitanud staatuse “Ettevõtlik Kool”.
Kool osaleb Ettevõtliku Kooli poolt korraldatud koolitustel, infopäevadel ning erinevates projektides.
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Peale selle kuulub kool “Kiusamisvaba kool ja lasteaed” , “Keelekümbluskool”, “Huvitav kool”
võrgustikkudesse. Kool teeb head koostööd Eesti Töötukassaga. Nii on 2021. aastal taotluse alusel
saadud koolitustoetus õpetajatele eesti keele kursuste läbiviimiseks summas 8,1 tuhat eurot. Jõhvi
Vene Põhikool jätkab tegevust Ettevõtliku Kooli võrgustikus (iga - aastane osalustasu moodustab 1
000 eurot), jätkab tegevust “Kiusamisest vabaks!” projektis, osaleb programmis KEAT (Kaitse end ja
aita teist) koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Teist aastat osaleb kool pilootprojektis
„Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“, tegevustoetus 2021. aastaks oli 70,1 tuhat eurot
(toetus oli antud mitmeks komponendiks: tõõjõukulude katmiseks, ürituste korraldamiseks, õppevara
soetamiseks ning koolituskuludeks). Kool osaleb juba 2020. aastast keelekümblusprogrammis ning
saab HTM-ilt vastavateks tegevusteks toetust. 2021. Aastal oli toetuse suurus 53,2 tuhat eurot.
6. Haridusasutuste (sh huvikoolide) digitaristu ja e-õppevara järjepidev kasutamine ning
täiustamine. 22. augustil 2019 võttis Jõhvi Vallavolikogu vastu määruse nr 57 „Jõhvi valla
haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus”. Määrusega asutatakse Jõhvi valla
haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO ja kinnitatakse registri pidamise kord. Registri
pidamise eesmärk on koguda ja töödelda vajalikku teavet haridusteenuste (alusharidus, üldharidus,
huviharidus) korraldamiseks Jõhvi vallas, menetleda haridusteenuste osutamisega seotud toetusi ning
pidada arvestust koolieelses eas laste üle, kellele Jõhvi vallal on kohustus pakkuda ja/või kes soovivad
kohta koolieelses munitsipaallasteasutuses, üldharidust omandavate õpilaste üle ning huviharidust
omandavate õpilaste üle. Registri andmeid kasutatakse Jõhvi valla alushariduse, üldhariduse ja
huvihariduse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks. 2019.
aastal sõlmis vald Piksel OÜ-ga lepingu, mille objektiks on haridusteenuste haldamise infosüsteemi
Arno süsteemi juurutamine, hooldus, majutus ja muud abiteenused ning kasutusõigus. 2019. aasta
lõpul sõlmis vald Piksel OÜ-ga lepingu olulisi tööprotsesse toetava tarkvarasüsteemi juurutus-,
arendus-, hooldus- ja majutusteenuste osutamiseks. Süsteemiks on Spoku, mis on töövahend taotluste
vastuvõtuks, menetlemiseks ja haldamiseks kohalikele omavalitsustele. Jõhvi Lasteaedadele eraldati
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt novembrikuus pilootprojekti raames raha tahvelarvutite
ostmiseks kolme maja kõigile kolmekümnele rühmale summas 5,28 tuhat eurot. Jõhvi Põhikoolile on
sisseostetud teenustena kasutusel e-päevik, e-post, printerite ja paljundusmasinate hooldus. Jõhvi
Vene Põhikooli on 2020. aastal soetatud 2 dokumendikaamerat, 10 lauaarvutit, 2 HP printerit, 2
tahvelarvutit Samsung koos lisaseadmetega, 5 sülearvutit Dell ja 5 monitori Samsung. 2021. aastal
osales Jõhvi Vene Põhikool Progetiigri programmi seadmete taotlusvoorus ning selle projekti raames
saadi toetust 3,1 tuhat eurot, toetust kasutati PASCO andurite soetamiseks.
7. Kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamine haridusasutustes: õpetajate täiendkoolitus,
vastava taristu ja tehnilise varustatuse parandamine. Jõhvi Lasteaiad koolitusrahadeks eraldati
riigi poolt 3,1 tuhat eurot, toimusid täiendkoolitused õpetajatele läbi veebi. Haridus- ja
Teadusministeeriumi pilootprojektiga „Professionaalne eesti keele õpetaja vene õppekeelega rühmas”
3 - 7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks, eesti keelest erineva õppekeelega,
keelekümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet võimaldavates rühmades ning ministeeriumi
soovist seda toetada, eraldati 2021. aastal 104,5 tuhat eurot. Sellest summast 95,1 tuhat eurot kasutati
personalikuludes kolme eesti keele õpetajate palkadeks, 5,0 tuhat eurot õppevahendite soetamiseks ja
4,5 tuhat eurot sõidukuludeks (koolitused Tallinnas). Sama pilootprojekti jätkuks sügisel eraldas
Haridus- ja Teadusministeerium veel summa 9,8 tuhat eurot, millest 1,9 tuhat eurot läks
õppevahendite soetamisele ja ülejäänud summa 7,9 tuhat eurot personalikuludesse. Jõhvi Põhikooli
õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
ühistegevuseks õppe- ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks
paremate tingimuste loomiseks on moodustatud ja tegutseb aktiivne hoolekogu. Õpetajad osalevad
aktiivselt täiendkoolitustel, maakondlike ainesektsioonide töös, algatavad ja viivad läbi projekte.
Jõhvi Vene Põhikooli õpetajad osalevad ettevõtlikkuse jm täiendkoolitustel lähtuvalt õppekavast,
eneseanalüüsist ja arenguvajadusest. Koolitustele küsitakse tagasisidet ja hinnatakse tulemuslikkust.
2020. aastal on Jõhvi Vene Põhikooli kollektiivi liikmed läbinud täiendkoolitust mahus 5 025 tundi,
mis tähendab keskmiselt inimese kohta 98 tundi aastas.
8. Avatud noorsootöö ja tegevusvaldkondade laiendamine. 2015. aastal taasavati Jõhvi
noortekeskus, mis asub Jõhvi Kunstikooli hoone kirdetiivas. Noortekeskuse ruumid kohandati ning
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osa sisustusest soetati EAS-i toetusprojekti käigus. Alates 2017. aastast töötab noortekeskuses kaks
noorsootöötajat ja see on noortekeskuse tegevusele mõjunud positiivselt ning andnud tunnistust
sellest, et vähemalt kahe noorsootöötajaga noortekeskus on tegus, aktiivne ja noorte soovidele vastav
organisatsioon. 2021. aastal külastas noortekeskust keskmiselt 20 - 30 erinevas vanuses õpilast
päevas. Seoses koroonaviiruse levikuga ja selle tõkestamisest tulenevate piirangute tõttu väga palju
ühiseid tegevusi läbi viia ei õnnestunud. Rohkem tegeleti väiksemates gruppides ning korraldati
käsitöö, kokanduse jms päevi. Viidi läbi ka internetipõhiseid tegevusi ja mänge. Jõhvi noortekeskus
korraldab igal suvel õpilasmalevat, mis on suunatud 13 - 18 aastastele noortele. Õpilasmalev on
suvelaagri formaat, mille eesmärk on noorte töökasvatuse ja aktiivse vaba - aja veetmise ühendamine.
Noortekeskuses töötab vajaduspõhiselt DJ-kool ja robootikaring.
9. Üldharidus- ja huvikoolide Eesti-siseste ja rahvusvaheliste koostöösidemete laiendamine.
Jõhvi Põhikool jätkas osalemist õpirändeprojektis Erasmus+.
10. Projektifondi tagamine iga - aastaste väikeprojektide konkursi läbiviimiseks noorsoo
organisatsioonidele, õpilasesindustele, -klubidele ja -ühendustele tegevuste ja algatuste
tõhustamiseks ning suuremate projektide omaosaluse finantseerimiseks. Projektifond planeeriti
eelarvesse ja seda kasutati.
11. Noortekeskusele täiendavate ruumide leidmine või rajamine. Arenguid ei toimunud.
12. Asutuse Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja väliterritooriumile spordiväljaku rajamine.
Arenguid ei toimunud.
Valdkonna investeeringud 2021. aastal
• Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja väliterritooriumi rekonstrueerimise jätkamine – 6 360 eurot;
•

Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja inventari soetamine – 14 192 eurot;

•

Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja katusele päikeseelektrijaama ehitustööd – 32 512 eurot;

•

Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiaauditi teostamine – 2 950 eurot;

•

Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont - 130 817 eurot;

•

Jõhvi Põhikooli uue hoone ehitustööd – 1 824 728 eurot.

Valdkonna planeeritavad investeeringud 2022. aastal
• Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remondi jätkamine - 48 435 eurot;
•

Jõhvi Põhikooli uue hoone ehitustööde jätkamine – 5 752 334 eurot;

•

Jõhvi Põhikooli õppe- ja töövahendite soetamine – 66 960 eurot;

•

Jõhvi Põhikooli sisustus ja inventari soetamine – 284 400 eurot;

•

Jõhvi Põhikooli IKT seadmete soetamine – 48 000 eurot;

•

Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd – 839 515 eurot;

•

Projekt „Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiatõhususe suurendamine“ – 390 000 eurot;

•

Jõhvi Vene Põhikooli õppekorpuse jahutussüsteemi ehitustööd – 89 687 eurot;

•

Projekt „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone energiatõhususe suurendamine“ – 207 500
eurot;

•

Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone varuväljapääsu rajamine – 40 000 eurot.
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6.1.2 MAJANDUS
6.1.2.1 Turvalisus
1. Luua õigusrikkumiste ja turvariskide vähendamise plaan. Toimusid valla kriisikomisjoni
koosolekud ja töödokumentide uuendamised.
2. Tõhustada korrakaitse alast koostööd teiste organisatsioonidega. Korrakaitseküsimustega
tegeleb järelevalveinspektor ning toimub komisjonitöö. Tihe koostöö on Politsei- ja Piirivalveametiga,
Päästeametiga, Maksu- ja Tolliametiga ning Keskkonnaametiga.
3. Täiendada avaliku ruumi videovalvesüsteemi. 2016. aastal sõlmis vald teenuse ostu müügilepingu, kus lepingu objektiks on Jõhvi vallas Jõhvi linna territooriumile määratud kohtadesse
töövõtja poolt paigutatud videokaamerate pildi edastamise teenus. Paigaldatavad kaamerad on
ilmastiku- ja vandalismikindlad. 2019. aastal täpsustati linnapargi rekonstrueerimistööde etappe ning
plaanitakse täiendavate videovalvega kaetud alade rajamist pargis.
4. Soodustada naabrivalve piirkondade teket. Naabrivalve liikumise põhimõtteid on tutvustatud
korteriühistu esindajate koosolekul.
6.1.2.2 Avalik ruum ja heakord
1. Avalikku ruumi parendavad tegevused koostöös korteriühistute, küla- ja asumiseltsidega
(hoovide, mänguväljakute jmt korrastamine). 21. mail 2015 võttis Jõhvi Vallavolikogu vastu
määruse nr 54 “Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja kord”, mille
eesmärgiks on toetada Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvaid korteriühistuid kinnistusiseste teede
remontimisel. Kinnistusiseste teede all mõeldakse korra tähenduses korteriühistu territooriumil
asuvaid sõiduteid. Kinnistusiseste teede remontimiseks eraldab Jõhvi vald oma eelarvest
sihtotstarbeliselt rahalisi vahendeid vastavalt valla eelarve võimalustele, korraldab hankemenetluse
kinnistusiseste teede remondi töövõtja leidmiseks ning hankemenetluse tulemusel sõlmitakse
kolmepoolne leping Jõhvi Vallavalitsuse, korteriühistu ja töövõtja vahel. Kinnistusiseste teede
remonti finantseeritakse valla eelarvest eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite arvel kuni 50%
ulatuses korteriühistu territooriumil asuva sõidutee remondi maksumusest, ülejäänud osas tasuvad
remondi eest korteriühistud omavahenditest. 2021. aastal korraldatud veebihanke alusel kujunes
remonttööde maksumuseks 38,0 tuhat eurot. 22. novembril 2018 võttis Jõhvi Vallavolikogu vastu
määruse nr 39 “Jõhvi vallas korterelamute territooriumidele mänguväljakute rajamise finantseerimise
tingimused ja kord“, mille eesmärgiks on toetada korterelamute haldajaid Jõhvi valla
haldusterritooriumil asuvate korterelamute territooriumidel paiknevate mänguväljakute
projekteerimisel, ehitamisel ning olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide
väljavahetamisel. 20. veebruaril 2020 võttis Jõhvi Vallavolikogu vastu määruse nr 72 “Jõhvi valla
korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord”, toetuse eesmärk on korterelamute
õuealade korrastamise võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parendamine ja
atraktiivsemaks muutmine. 2021. aastal maksti vastava korra alusel toetust kümnele korteriühistule
summas 2,0 tuhat eurot.
2. Välisvalgustuse uuendamine ja optimeerimine: programmjuhtimise edasiarendamine,
säästlikemate valgustustehnoloogiate laialdasem kasutuselevõtt (nt LED), valgustusmastide ja
kaabelliinide uuendamine. 2015. aastal lõppes Jõhvi linnas projekt, mille raames viidi enamus
välisvalgusteid üle LED-tehnoloogiale ning rakendati valgustussüsteemi programmjuhtimine. Toetust
saadi Eesti - Austria CO²- kvoodimüügitehingu vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
kaudu. Lõiguti on asendatud 2015. aasta projektis mittehõlmatud valgustuspunkte LED valgustitega.
2019. aastal vahetati välja 30 valgustit uute LED valgustite vastu. 2020. aastal teostas
Keskkonnaprojekt OÜ Jõhvi linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise
põhiprojekti staadiumis ja 2021. aastal käivitus tänavavalgustuse rekonstrueerimise jätkamiseks
arendusprojekt, kus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus moodustas 149,1 tuhat eurot ja
omafinantseerimine 72,1 tuhat eurot.
3. Promenaadi kui linna kergliikluse magistraali „harude“ rajamine Tammsaare, Rahu,
Sompa, Kutse, Nooruse, Vahe, Jaama ja Pargi tänavatel. Promenaadi pikenduse rajamise ning
promenaadi „harude” rajamiseks esitati projektiettepanekud meetme „Ida - Virumaa linnapiirkondade
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jätkusuutlik areng” ettevalmistusprotsessi käigus. Promenaadi pikenduse projektiettepanek lülitati
meetme põhinimekirja ning projekti I etapi käigus ehitati lõpuni Pargi tänavalt lähtuv promenaadi lõik
ja kergliiklustee kuni kontserdimajani ning Puru tee jalgtee sillani. Samuti teostati kontserdimaja
parklate rekonstrueerimine ja muusikaväljaku ehitus. Projekt rakendati ellu 2018 - 2020 aastate
jooksul. Promenaadi pikendamise II etapi käigus arendatakse Jõhvi hariduslinnaku avalikku ruumi ja
uuendatakse Hariduse tänava kõnniteed. Promenaadi „harude” projekt platseerus meetme
varunimekirja ning lõppeva EL toetusvahendite perioodi jooksul tõenäoliselt selle jaoks enam
toetusvahendeid ei jätku.
4. Miljööväärtuslike alade määratluse täpsustamine, töö pärandmaastike väärtustamisel ja
heakorrastamisel. Tegevuste kirjeldus toodud p 5.
5. Linnapargi ja haljasalade puhkepiirkondade arendamine – renoveerimistööde jätkamine,
sealhulgas jalutus-, jooksu-, suusaradade renoveerimine, kõnniteede/kergliiklusteede ja
väikevormide rajamine jms. Varasemalt on valminud ekspertarvamus ja soovituste loendid Jõhvi
valla haljas- ja puhkealadest ning neid ühendavatest olemasolevatest ja perspektiivsetest
kergliiklusteedest. 2020. aastal alustati linnapargi II etapi rekonstrueerimistöödega ning 2021. aastal
tööd lõpetati, selle käigus rajati parki sõiduteed, jalgteed ning paigaldati valgustus. Kokku moodustas
tööde maksumus 157,6 tuhat eurot.
6. Haljastusprojektide koostamine ja haljasalade rekonstrueerimine. Tegevusi ei toimunud.
7. Järelevalve tõhustamine ehitustegevuse üle ja avaliku korra eeskirja täitmise osas. Avaliku
korra eeskirjade täitmise järelevalveks (prahistamise ennetamiseks või juhtumite tõestamiseks)
paigaldati Jõhvi kalmistule valvekaamera.
8. Jõhvi kalmistu korrastusprojektide koostamine ja teostamine. 2020. aastal viidi läbi kalmistu
kompleksse heakorrastuse ja rekonstrueerimise projekteerimise hange, mille võitnud Kirde Projekt
OÜ koostas vastava projekti. 2021. aasta lõpus alustati kalmistu kõnniteede ehitusega ning 2022.
aastal töödega jätkatakse, kalmistu heakorrastamise projekti I etapiks kulub omavahendeid 120,8 tuhat
eurot.
9. Lemmikloomade jalutusväljakute arendamine elamurajoonides ja lemmikloomakalmistu
rajamine. 22. oktoobril 2020. aastal võttis Jõhvi Vallavolikogu vastu otsuse otsustuskorras maa
kasutusse andmiseks, et rajada lemmikloomade kalmistu. Vallavalitsus planeerib rajada
lemmikloomade kalmistu Kotinuka külla. 2020. aastal sai vallavalitsus riigilt toetust nn COVID
meetmest, millest 25,4 tuhat eurot suunati veebihanke „Jõhvi koerte harjutusväljaku rajamine”
läbiviimiseks. Koerte harjutusväljak rajati 2020. aasta detsembris OÜ ASC Ehitus poolt Veski
tänavale. Lemmikloomakalmistu osas arenguid ei toimunud.
6.1.2.3 Teed- ja transport
1. Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale. Võimaluse korral kasutada
tugivahendeid transiitliikluse ja ettevõtlusega seotud teede - tänavate rekonstrueerimiseks ning
kergliiklusteede rajamiseks:
a) Narva maantee, kui transiittänava rekonstrueerimine koos kergliikluse tervikliku lahendamisega.
Esitati taotlused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile juhtumipõhise toetuse saamiseks
transiitliiklusega teedele - tänavatele. Taotlused, kokku summas 1,96 miljonit eurot rahuldati ning
vald panustab juurde omavahendeid 702,7 tuhat eurot. Narva maantee kesklinnas asuv lõik (I etapp)
rekonstrueeriti 2020. aastal. II etapi tööd viidi ellu 2021. aastal.
b) Jaama tänava, kui transiittänava rekonstrueerimine koos kergliikluse tervikliku lahendamisega.
2021. aastal telliti rekonstrueerimisprojekt ning aasta lõpus esitati toetusetaotluse Transpordiametile
saamaks toetust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatavatest juhtumipõhise
toetuse vahenditest. 22.03.2022 majandus- ja taristuministri käskkirjaga nr 57 kinnitati Jõhvi vallale
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ette nähtud toetus summas kuni 561,4 tuhat eurot. Rekonstrueerimine tuleb teostada hiljemalt 2023.
aastal ning juurde panustada kuni 240,6 tuhat eurot omavahendeid.
c) Rakvere tänav, kui transiittänava rekonstrueerimine (lõiguti). Arenguid ei toimunud, teostati
jooksvat,
väikesemahulist
remonti.
d) Ülesõidu tänav, kui ettevõtlusalale ligipääsu rekonstrueerimine. Esitati taotlus Transpordiametile
saamaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatavat juhtumipõhist toetust. Kuna
Jõhvi vald sai mastaapse toetuse sama rahastu teisest alameetmest (Jaama tänavale transiittänavatele
mõeldud alameetmest), siis Ülesõidu tänava projekt vastavalt toetuste eraldamise korrale toetust ei saa
e) Pargitähe (Vase) tänava, kui ettevõtlusalale ligipääsu rekonstrueerimine. Esitati taotlus
Transpordiametile saamaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatavat
juhtumipõhist toetust. Kuna Jõhvi vald sai mastaapse toetuse sama rahastu teisest alameetmest
(Jaama tänavale transiittänavatele mõeldud alameetmest), siis Pargitähe (ehk Vase) tänava projekt
vastavalt toetuste eraldamise korrale toetust ei saa.
f) koostöö Ida – Virumaa Tööstusalade sihtasutusega linna lääneservas asuva jõhvi Tööstuspargi
arendusalale uue ligipääsutee rajamiseks. Toimusid läbirääkimised eraomanikega, et ligipääsutee
jaoks omandada vastavad maaeraldised. Tehinguid eraomanikega veel ei teostatud.
g) Kastani tn T1 piirkonna tee rekonstrueerimine ettevõtlusalale ligipääsu parandamiseks. Esitati
taotlus Transpordiametile saamaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatavat
juhtumipõhist toetust. Kuna Jõhvi vald sai mastaapse toetuse sama rahastu teisest alameetmest
(Jaama tänavale transiittänavatele mõeldud alameetmest), siis Kastani tänava projekt vastavalt
toetuste eraldamise korrale toetust ei saa.
h) Linda tn põigu ehitamine perspektiivsele ettevõtlusalale ligipääsu loomiseks. Jätkus Tallinn –
Narva maantee Jõhvi – Toila lõigu rekonstrueerimise eelprojekteerimise protsess Transpordiameti
eestvõttel. Kõnealune tänavalõik rajatakse kogujateena eeldatavalt perioodil 2025 – 2028 riigimaantee
ehitamise käigus kaasneva tegevuse raames.
i) kõnniteede rajamine Jõhvi – Ereda/Kukruse – Tammiku ringristmikul (taotleda jätkuvalt tööde
teostamist Maanteeameti poolt). Arenguid ei toimunud.
j)
Jõhvi
–
Toila
kergliiklustee
rajamine.
Jätkus
teabevahetus
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, transpordiameti ja Toila vallaga
eesmärgiga saada kergliiklustee rajamiseks omavalitsustele täiendavaid EL toetusvahendeid ning
Tallinn – Narva plaanitavate riiklike investeeringute osas. Transpordiamet jätkas Tallinn – Narva
maantee Jõhvi – Toila lõigu rekonstrueerimise eelprojekteerimise protsessi. Selle käigus valmib 2022.
aastal projektlahendus lõigul Jõhvi linn – Kõrve ristmik. Kõrve ristmikust Toila alevikuni koostatakse
kergliiklustee ehitusprojekt Toila valla poolt. Kergliiklustee väljaehitamine toimub oodatavalt
perioodil 2023 – 2028 kahe – etapiliselt.
k) Jõhvi – Kose kergliiklustee rajamine. Toimus teabevahetus maakondliku kergliiklusvõrgustiku
planeerimise projekti ettevalmistamise raames. Nimetatud projekt rakendatakse ellu 2022 – 2023
aastatel ning võimalusel lülitatakse antud teelõik projekteeritavate objektide hulka. Ehitustöödeks
tuleb toetusvahendeid taotleda võimaluse korral alates 2024. aastast.
l) Jõhvi – Kahula kergliiklustee rajamine. Toimus teabevahetus maakondliku kergliiklusvõrgustiku
planeerimise projekti ettevalmistamise raames. Nimetatud projekt rakendatakse ellu 2022 – 2023
aastatel ning võimalusel lülitatakse antud teelõik projekteeritavate objektide hulka. Ehitustöödeks
tuleb toetusvahendeid taotleda võimaluse korral alates 2024. aastast.
2. Ootesaali võimaluse tagamine Jõhvi raudteejaamas. 2020. aastal toimus teabevahetus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning AS Eesti Raudteega Jõhvi vaksalihoone
hoonestusõiguse võõrandamisest Jõhvi vallale. Majandus- ja taristuministri 2. märtsi 2021
käskkirjaga nr 38 „Kinnistu jagamine ning ehitiste omaniku kasuks seatud hoonestusõiguse tingimuste
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muutmine (Jõhvi raudteejaam/Kooli tn 21)” anti AS Eesti Raudteele luba jagada Jõhvi raudteejaama
kinnistu (registriosa nr 3622208) ja võõrandada Jõhvi vallale Jõhvi linnas, Kooli tänav 21 asuva
endise Jõhvi vana raudteevaksali kinnistu hoonestusõigus. 18. märtsil 2021 andis vallavolikogu
nõusoleku Kooli 21 kinnistu hoonestusõiguse omandamiseks ning vastav notariaalne leping on
sõlmitud. Hoonestusõiguse sisuks on kinnistul paikneva hoone korrastamine ja majandamine
transpordikeskuse- ja äripinnana. Kinnistul asuvas hoones tuleb säilitada avalik funktsioon. 2021.
aasta eelarvesse planeeriti Jõhvi raudteejaama hoone renoveerimistööd algselt summas 33, 0 tuhat
eurot. Tulenevalt COVID-19 leviku kriisist eraldas Vabariigi Valitsus omavalitsustele täiendavaid
investeerimisvahendeid ja Jõhvi vald otsustas 80,0 tuhat eurot kasutada vaksalihoone
restaureerimiseks ja konserveerimiseks.
3. Jõhvi Tööstuspargile ja Jõhvi Äripargi II etapile juurdepääsuteede rajamise
arendusprotsessides osalemine. Jätkus Jõhvi Äripargi II etapi detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneering kehtestati Jõhvi valla poolt 2022. aastal.
4. Jõhvi väikelennukite lennuvälja taastamine koostöös partneritega – rajatiste projekteerimine
ja väljaehitamine. 2019. aastal rajati uus maandumisrada. Esitati (Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
koostöös sihtasutusega Jõhvi Lennuväli) Leader – projektitoetus lennupäevade ja lennundusalaste
huvitegevuste läbiviimiseks Jõhvis. Saadi positiivne toetusotsus ning projekt viiakse ellu 2021 – 2022.
aasta jooksul. 2021. aastal toimus üle kümne aasta taguse aja järel taas Jõhvi lennupäev. Projekt aitab
populariseerida tehniliste erialade õppimist, väärtustab lennundust, kui hobitegevust, tutvustab
lennundust kui äriturismi üht transpordiliiki ja aitab tuua lennundusvaldkonna juurde uusi inimesi.
6.1.2.4 Veevarustus ja kanalisatsioon
1. Jõhvi valla sajuveekanalisatsioonisüsteemide väljaehitamise ja renoveerimise jätkamine.
Toimus Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava uuendamise protsess, mis viidi
lõpuni 2021. aastal. Vähesel määral kajastab see ka sajuveekanalisatsiooni arenguid. On jõutud
järeldusele, et sajuveekanalisatsiooni arengute käsitlemiseks on tarvis eraldi, täiendavat käsitlust, mis
koostatakse eelolevate aastate jooksul. Toimus teabevahetus seoses sajuveesüsteemide võimalike
lahendusvariantide osas Malmi tn ja Tartu mnt piirkondades.
2. Arendusprotsessides osalemine ühendamaks Edise aiandi piirkond Jõhvi linna
kanalisatsioonisüsteemiga ja reoveepuhasti rajamises Kose külla. OÜ-l Järve Biopuhastus on
valminud projekt Edise aiandi reoveesüsteemi ühendamiseks magistraalvõrku. Eeldatavalt
rakendatakse projekt ellu 2022. aastal.
6.1.2.5 Soojamajandus
1. Kaugküttevõrkude rekonstrueerimise ja optimeerimise arendusprotsessides osalemine.
Toimusid konsultatsioonid soojaettevõttega AS VKG Soojus.
6.1.2.6 Elamumajandus
1. Munitsipaaleluruumide seisundi parandamine. Vald omandab aeg - ajalt pärimise teel
elamispindasid, mis on aga reeglina halvas olukorras ja nõuaksid suuri remonttöid. Seni on taolised
korterid realiseeritud kinnisvaraturul. Uute munitsipaalelamispindade soetamise või ehitamise jaoks ei
ole leitud rahalisi vahendeid. Toimusid arutelud vallale kuuluva, aadressil Kaare 7 asuva Jõhvi
Sotsiaalmaja osas, mille vabanenud pindade ümberkorraldamise arvelt võiks luua uusi
munitsipaaleluruume. Koostati esmane ruumiplaan. Toimusid teabevahetus Sotsiaalministeeriumiga
seoses EL 2021 -2027 toetusvahendite perioodi rahastusmeetmega, mille abil võib osutuda
võimalikuks parandada Kaare 7 üürieluruumide olukorda.
2. Kortermajade piirkondades parkimisvõimaluste laiendamisele kaasaaitamine. Korteriühistute
hoovide korrastamiseks korraldati vallasisene taotlusvoor, kus ühistud said taotleda toetust oma
territooriumil sõiduteede ja parkimisalade rekonstrueerimiseks. Vallavalitsuse korraldatud ühishankel
rekonstrueeriti 2021. aastal 5 ühistu maaüksuse asfaltpinnad.
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3. Järelevalve tõhustamine elamuehituse ja ümberehituse osas. Uusi arenguid ei olnud.
Vallavalitsuses töötab järelevalveinspektor, kes teostab nii rutiinset kui juhtumipõhist kontrolli.
6.1.2.7 Ettevõtlus
1. Jõhvi logistilise teavitusinfrastruktuuri parandamine (viidad, infosildid, maakonna- ja linnaja vallakaardid jms). Maakondliku turismiviitade ja -kaartide projekti käigus, mida juhtis Narva
Linnavalitsus, töötati välja tüüpsed kujunduslahendused kogu maakonna jaoks. Pilootlahendused
rajati mõnes kohas Narva linnas. Järgmiste turismiviitade ja -kaartide paigaldamisel uut, Ida –
Virumaa kui turismisihtkoha ühtset kujundust ka Jõhvis kasutusele võtta.
2. Sihtasutuse Ida - Virumaa Tööstusalad inkubaatorteenuse ja tehnika ning disainivaldkonna
loomekeskuse väljaarendamine Jõhvis. Toimus aktiivne teabevahetus EL Õiglase Ülemineku Fondi
vahendite kasutuselevõtu ettevalmistamisel. Rahandusministeeriumi poolt koostatud fondi
ettevalmistusmaterjalide hulgas on ühe võimaliku rahastatava projektina kajastatud ka Jõhvi
ettevõtlusinkubaator. Sihtasutuse ja vallavalitsuse koostöös esitati taotlus Ida-Virumaa programmile,
saamaks toetust inkubaatori teostatavus-tasuvusanalüüsi ja eskiisprojekti koostamiseks. Taotlus on
hetkel Rahandusministeeriumis menetlemisel.
3. Koostöös SA Ida - Virumaa Tööstusalade Arendus Jõhvi Äripargi 2. etapi taristu
väljaarendamine. Jätkus Jõhvi Äripargi II etapi detailplaneeringu koostamine, mis kehtestati Jõhvi
valla poolt 2022. aastal. Sihtasutus on alustanud ettevalmistusi taristu projekteerimiseks.
4. Kaasabi Jõhvi tööstus- ja ettevõtlusalade (sh Jõhvi Tööstuspark, Jõhvi küla, Malmi – Pargi tn
vahelise ala, linnaküla tööstusalade, Kastani tn piirkonna ning Jõhvi Äripargi 2. etapi)
väljaarendamisel. Jõhvi küla tööstusala ligipääsu hõlbustamiseks rekonstrueeriti lõik Saeveski
tänavast ja Kaasiku tn liikluspind T1. Toetust saadi riigilt juhtumipõhise taotlusskeemi raames. Aasta
lõpus esitati järgmised toetustaotlused Linna küla, Malmi-Pargi ja Kastani tn piirkondade
ettevõtlusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimiseks.
5. Piirkonna ettevõtluspoliitika väljatöötamine koostöös ettevõtjatega ja naaberomavalitsustega.
Eraldi poliitikadokumenti ei koostatud. Ettevõtluspoliitika ellurakendamine koostöös ettevõtjate ning
naaberomavalitsustega toimub peamiselt läbi sihtasutuste Ida - Viru Ettevõtluskeskus ja Ida - Virumaa
Tööstusalade Arendus tegevuse. Jõhvi vald kaasasutajana osaleb sihtasutuste nõukogudes.
Sihtasutuste juhatajad ning konsultandid teevad vallavalitsusega igapäevast ettevõtluse arendamise
alast koostööd. Tegevuses lähtutakse riiklikest ettevõtluspoliitika suunistest ning sihtasutuste
arengudokumentidest, mille koostamisel on osalenud ka valla esindajad.
6. Ida - Viru Ettevõtluskeskuse jätkuv arendamine ja tugevdamine. Jätkati Ida - Viru
Ettevõtluskeskuse (IVEK) sihtfinantseerimist: Ida - Virumaa turismiklastri arendamine, valla
haridusasutused osalevad ja kaaspanustavad IVEK-i programmis „Ettevõtlik kool”. Käivitunud on
Ida-Virumaa haridusklastri projektid, millesse on ka Jõhvi vald kaaspanustanud. Jõhvi vald on Viru
Filmifondi liige, mida haldab samuti IVEK.
7. Klienditeeninduse taset tõstvate arendusprojektide elluviimine. Ida – Viru Omavalitsuste Liidu
koostööprojekti käigus koostati esimesed 30 omavalitsuste teenuste protsessikaarti, mis kaaspanustab
muuhulgas klienditeeninduse taseme parendamisele omavalitsussektoris. Projekti kohta on detailsem
info esitatud IVOL kodulehel.
Valdkonna investeeringud 2021. aastal
• Jõhvi linna teede ja tänavate rekonstrueerimine – 278 393 eurot;
•

projekt „Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine” – 2 227
313 eurot;

•

Raudteejaama hoone rekonstrueerimise projekteerimine – 103 446 eurot;

•

Linnapargi takistusraja väljaehitamine (kaasava eelarve tegevused) – 17 184 eurot;

•

Jõhvi linna Saeveski ja Kaasiku tänava osaline rekonstrueerimine – 84 218 eurot;
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•

Jaama tänava renoveerimise projekteerimine – 28 920 eurot;

•

Maa soetamine – 8 250 eurot;

•

Jõhvi linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine – 221 225 eurot;

•

Jõhvi kalmistu rekonstrueerimise projekt – 36 120 eurot;

•

Narva maantee rekonstrueerimise II etapp – 1 294 421 eurot.

Valdkonna planeeritavad investeeringud 2022. aastal
• Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine – 386 796 eurot;
•

Ettevõtlusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine - 136 000 eurot;

•

Sajuveekanalisatsiooni süsteemi uuendamine – 30 000 eurot;

•

Jõhvi kalmistu heakorrastamise projekti jätkamine – 84 673 eurot;

•

Projekt „Jõhvi linnaku ja pargi vahelise jalgtee ehitamine“ – 20 000 eurot;

•

Ühistranspordikeskuse projekt – 20 000 eurot;

•

Jõhvi raudteejaama ohutuspiirdeaia ehitustööd – 29 520 eurot.

6.1.3 KULTUUR
1. Jõhvi linnapargi rekonstrueerimine. Linnapargi rekonstrueerimiseks on planeeritud
arendusprojektid, et erinevate programmide abil kaasata toetusvahendeid ning ka omavahendeid
panustada. 2019. aastal eraldas riik objektile toetust summas 400,0 tuhat eurot ning linnapargi
rekonstrueerimistööde I etapi käigus ehitati parki täiendavad teed ja välisvalgustus ning teostati
laululava remont. 2020. aastal sai vallavalitsus riigilt toetust nn COVID meetmest summas 170,7
tuhat eurot ning alustati linnapargi rekonstrueerimistööde II etapiga, tegevused toimuvad aastatel
2021 - 2022. Selle käigus ehitatakse parki täiendavad jalgteed, sõiduteed ning lisatakse
välisvalgustust. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetusega viidi lõpuni Leader
projekt, rajati parki mänguväljak, kus mängu- ja liikumisatraktsioonid puudusid juba mitukümmend
aastat.
2. Treenerite ja huvikoolide õpetajate ning ringijuhtide töötasude lähendamine
üldhariduskoolide õpetajate töötasudega. 2020. aastal tõsteti huvikoolide (kunstikool ja
muusikakool) töötasusid, 2021. aastal tõsteti spordikooli treenerite töötasusid. Tööjõukulude kasv
(kunstikool ja muusikakool) on planeeritud 2022. aasta eelarves.
3. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse jätkuv arendamine Jõhvi valla rahvakultuuri keskusena.
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus tegutseb viies erinevas hoones: Jõhvi Kontserdimajas, Raekojas,
Tammiku rahvamajas, Jõhvi Kunstikooli hoones ning Jõhvi Vene Põhikooli vanas tiivas. Kultuuri- ja
Huvikeskuse tegevuspaikades tegutseb kokku 27 erinevat huviringi igas vanuses osalejatele,
noorimad on 8- kuused. Osalejate arv on aasta lõikes keskmiselt 370 last. Lisaks tegutsevad Kultuurija Huvikeskuse ruumides veel 17 erinevat mittetulundusühingut, mille kaudu on kasusaajateks üle 900
(koos Ida - Virumaa Pensionäride Ühenduse liikmetega) inimese. Riigieelarvest eraldatud
huvitegevuse toetuse najal oli võimalik jätkata laiendatud robootikaringi, show- ja peotantsuringi,
kunstiringi ja videostuudio „Esimene kaader“ tegevust ning avada malering. Soetatud on täiendavalt
õppevahendeid ja inventari. Kuivõrd loomingulist tegevust oli vähem, sai välja vahetatud vananenud
mööblit ja soetatud uut, näiteks sai Tammiku rahvamaja lava uue värvkatte, kardinad ning valgus- ja
helitehnika. Korda tehti ka saali ja jalutusruumi põrandad. Seoses koroonaviiruse leviku
tõkestamisega jäid 2021. aasta esimesel poolaastal paljud tegevused ära. Jaanuaris viidi läbi vaid
etlejate konkurss ning veebruaris mõningaid väiksemaid üritusi. Mitmed olulised konkursid ja
üritused jäid ära (nt Ida-Virumaa Kooliteatrite festival, Jõhvi laulukevad, Laste fest) või lükati edasi
sügishooajale (nt H. Hindpere laulude päev, Ida - Virumaa vokaalansamblite- ja solistide päev).
Mõned kevadperioodil toimunud sündmused said siiski toimuda piiratud mahus, nt filmifestival
„Laterna Magica“, läbi viidi ka Tammiku hiie fotokonkurss. Covid- 19 olukorra paranedes sai suvel
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hakata jälle korraldama üritusi välialadel. Nii tähistati Eesti lipu päeva, maakaitsepäeva, jaanipäeva,
eesti taasiseseisvumispäeva ja korraldati suvemuusikaõhtuid Jõhvi pargis. Jõhvi laululaval toimus
noorsooteatri etendus „Röövel Hotzenplotz“, festival Kirde rock, Pargi rock ja muusikaväljakul koos
ajaloomuuseumiga näitus „Tähelepanu! 1991! Start!“ ning ajaloofestival. Ka huviringide ja
kollektiivide töö oli seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega häiritud kogu aasta vältel.
Kevadperioodil toimusid vaheldumisi digiõpe, individuaalõpe ja väikeste gruppide õpe, mis aga
kokkuvõttes pärssis tegevusi.
Linnagaleriis toimus aastas 11 eriilmelist näitust. Teadus- ja loomemaja I korrusel lõppesid
renoveerimistööd ja II ja IV korrusel jätkasid tegevust spordiklubi „Seibun“, MTÜ “Rõõmukool“,
MTÜ Creative ja malering. Tammiku rahvamaja tegevused olid samuti piirangute tõttu häiritud.
Samas andis see hea võimaluse rahulikult tegeleda rahvamaja renoveerimistöödega. Lõpetati
detsembrikuus alustatud lava remondiga, mille käigus paigaldati uus lava põrand, värviti lavakarp,
pandi uued uksed, tehti elektritöid ja uuendati lava valgus- ja helisüsteem. Kokkuvõttes on kõik
valdkonnad, struktuuriüksused ja inimesed kohandanud oma tööd vastavalt oludele, kindlasti õppinud
palju uusi töömeetodeid ja lõppkokkuvõttes hakkama saanud.
4. Kultuuri- ja Huvikeskuse helisüsteemi uuendamine. Tegevused toimusid 2021. aastal Tammiku
rahvamajas.
5. Jõhvi raamatukogule uue hoone rajamine. Toimus teabevahetus Kultuuriministeeriumi,
Integratsiooni Sihtasutuse ja teiste võimalike partnerorganisatsioonidega. Telliti uue raamatukogu
eskiisprojekt (teostaja OÜ Arhitekt Must). Osaleti eesti Kultuurkapitali nn suurprojektide ideevoorus,
mille käigus avanes võimalus ideed tutvustada kogu Eesti avalikkusele.
6. Jõhvi muuseumi rajaminekoos ekspositsiooniga Ida-Virumaa kujunemisloost. Arenguid ei
toimunud. Toimus teabevahetus Jõhvi Muuseumi Seltsiga.
7. Tammiku rahvamajale heli-, valgus- ja datatehnika soetamine. 2021. aastal uuendati lava
valgus- ja helisüsteem, tööde maksumuseks kujunes 81,8 tuhat eurot.
6.1.4 SPORT
1. Jõhvi spordihalli staadioni arendamine multifunktsionaalseks etenduste- ja spordiväljakuks,
kus on loodusliku muru kate, kuue jooksurajaga 400- meetrine ring ja kaheksa rajaga
sprindisirge ning Jõhvi Vene Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine. 2020. aastal viidi läbi
Jõhvi spordihalli staadioni rekonstrueerimise hange (koos kesklinna promenaadi pikendamise II etapi
töödega) ning alustati ehitustöid. Ehitustööd viidi lõpuni 2021. aastal. Projekt rakendati ellu meetme
„Ida – Virumaa linnaliste piirkondade jätkusuutlik areng” toetusvahendite abil. 2022. aastasse on
planeeritud hariduslinnaku staadionile inventari soetamine summas 159,6 tuhat eurot.
2. Treenerite ja huvikoolide õpetajate ning ringijuhtide töötasude lähendamine
üldhariduskoolide õpetajate töötasudega. 2020. aastal tõsteti huvikoolide (kunstikool ja
muusikakool) töötasusid, 2021. aastal tõsteti spordikooli treenerite töötasusid. Tööjõukulude kasv
(kunstikool ja muusikakool) on planeeritud 2022. aasta eelarves.
3. Jalgrattateede rajamine Illuka (Kose küla ning Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuse) ning
Toila (mererand), Sompa (Pauliku, Kahula ja Sompa küla) suundadel ja piki Tartu maanteed
kuni Jaamaküla tee ristmikuni. Linna tänavate korrastamisel märkida jalgratturite rajad.
Naaberomavalitsuste ja Maanteeametiga koostöös kergliiklusteede teemaplaneeringu
koostamine, sh planeerida ka vallasisene kergliiklus. Varasemalt on rajatud kergliiklusteed Jõhvi
linnas Veski tänaval ja lõigul Jaama tänavast ning Narva maanteel, mis toetavad jalgrattaliiklust Toila
suunal. Pargi tänava rekonstrueerimise käigus uuendati ka kõnniteed, mis parandas väiksel lõigul
kergliikluse tingimusi Kose suunal. 2020. aastal toimus teabevahetus maakondliku
kergliiklusvõrgustiku planeerimise projekti ettevalmistamise raames. Projekt rakendatakse ellu 2021 –
2023. aastatel ning võimalusel lülitatakse nimetatud teelõigud projekteeritavate objektide hulka.
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4. Pallimängu (sh korv- ja võrkpalli) väliväljakute rajamine. Koostöös Tammiku Külaseltsiga
rekonstrueeriti 2019. aastal Tammiku aleviku mänguväljaku koosseisus ka korvpalli ala. 2021. aastal
asfalteeriti Jõhvi linnas aadressil Narva mnt 84 korvpalliväljak.
5. Jalgpallistaadioni rekonstrueerimine ja kunstkattega harjutusväljaku (koos kilehalliga)
rajamine. 5. oktoobril 2021 eraldati kultuuriministri käskkirjaga nr 149 Jõhvi Vallavalitsusele toetus
summas 1,5 miljonit eurot jalgpallihalli rajamiseks Jõhvi. 2022. aasta eelarvesse on planeeritud
vahendid jalgpallihalli projekteerimiseks ning rajamiseks.
6. Ujula ja veekeskuse rajamine (koos väikelaste basseiniga). Arenguid ei toimunud.
7. Jäähalli rajamine. Arenguid ei toimunud. 2021. aastal algatati detailplaneering maaüksusel Pargi
tänav T9 eesmärgiga selgitada välja võimalus rajada sellel jäähall.
8. Virgestus- ja mänguväljakute rajamine elamukvartalitesse ning külakeskustesse.
Rekonstrueeriti kaks mänguväljakut (Hariduse tn 9 ja Narva mnt 29 juures) ning rajati linnapargi
lõunaservas virgestusväljaku I etapp. 2021. aastal rajati aadressil Jaama 38 uus mänguväljak ning
korvpalliväljak maksumusega 43,9 tuhat eurot.
9. Terviseraja edasiarendamine Jõhvi linnapargis. Alustati Jõhvi linnapargi tervikliku
rekonstrueerimisprojekti elluviimist, mille käigus terviseraja trasseering küll ei muutu, kuid
parendatakse ümbritseva pargimaastiku kasutusmugavust. Terviseraja väljaehitamine toimus 2016.
aastal. Arendustegevused toimusid 2019, 2020. ja 2021. aastal.
10. Skatepargi laiendamine, parkuuriväljaku ja pump-tracki rajamine. Jõhvi uue skatepargi I
etapi rajamine käivitati 2020. aastal, viidi läbi vastav projekteerimis – ehitamishange. Skatepargi II
etapi ja/või - pumptracki rajamiseks on 2021. ja 2022. aastal planeeritud omavahendeid 89,7 tuhat
eurot.
11. Jõhvi Hooldekeskuse sisehoovi eakate tervisespordi ala rajamine koostöös partneritega.
Hooldekodu sisehoovis asfalteeriti kõnniteed ja paigaldati lehtla, samuti paigaldati piirdeaed, mis
finantseeriti Jõhvi valla eelaarvest.
Valdkonna investeeringud 2021. aastal
• Loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse keskuse rajamine – 236 505 eurot;
•

Jõhvi Spordikooli hoone rekonstrueerimine – 11 052 eurot;

•

mänguväljakute ehitamine ja korvpalliväljaku taastamine – 43 899 eurot;

•

Jõhvi linnapargi rekonstrueerimine – 64 732 eurot;

•

Tammiku rahvamaja rekonstrueerimine – 68 568 eurot;

•

Tammiku rahvamaja helitehnika soetamine – 81 828 eurot;

•

Raamatukogufond – 27 901 eurot;

•

Jõhvi rulapargi (skatepark – pumptrack – parkuuriväljaku) rajamine – 77 774 eurot;

•

parkide korrastamine – 17 398 eurot.

Valdkonna planeeritavad investeeringud 2022. aastal
• Projekt „Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamise projekteerimis- ja
ehitustööd - 28 794 eurot;
•

Jõhvi Spordikooli võimla ventilatsiooni rekonstrueerimistööd – 36 758 eurot;

•

Rakvere tänava mänguväljaku projekteerimis – ehitustöö –207 550 eurot;

•

Jõhvi rulapargi (skatepark – pumptrack – parkuuriväljaku) rajamise jätkamine - 11970 eurot;

•

Jõhvi jalgpallisisehalli projekteerimine – 73 080 eurot;

•

E. Bornhöhe nimelise pargi rajamine – 20 000 eurot;
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•

Jõhvi hariduslinnaku staadioni inventari soetamine – 159 635 eurot.

6.1.5 SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
6.1.5.1 Sotsiaalhoolekanne
1. Uute ning erinevatele sihtrühmadele mõeldud sotsiaalteenuste arendamine ja käivitamine.
Jätkati projekti „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi Hooldekeskusesse” tegevustega.
Sotsiaalministeeriumi Ida – Virumaa sotsiaalteenuste arendamise pilootprogrammi raames alustati
dementsusdiagnoosiga isikute päeva- ja intervallhoiuteenuse projekti ettevalmistamisega. Vastav
toetusetaotlus esitati 2021. aastal ning hoiukeskus on planeeritud Kaare tänav 3 hoone vabade pindade
arvel. Jõhvi Vallavalitsus jätkas osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud pilootprojektis
„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekt kestab kuni
31.12.2022. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel
teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega
inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja
rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik
kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Sihtrühmaks on raske,
sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole
erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.
2. Jõhvi Sotsiaalmaja kontseptsiooni väljatöötamine ja hoone rekonstrueerimise jätkamine.
Sotsiaalhoolekande taristu perspektiivplaani koostamine. Otsitakse toetusfonde, et jätkata hoone
renoveerimist. Toimus teabevahetus seoses oodatava riikliku toetusvooruga. On arutatud ideestikku
formeerida Kaare tänav 7 hoone vabade pindade arvel munitsipaalkortereid, suunitledes neid uutele
sihtgruppidele. 2021. aastal alustati töid Jõhvi Sotsiaalmaja hoones evakuatsiooniredeli ja
varuväljapääsu ehitamiseks ning 2022. aastal töödega jätkatakse, kulud kokku moodustavad 64,1
tuhat eurot.
3. Dementsusdiagnoosiga isikute ööpäevaringse hooldusteenuse ja päevahoiuteenuse
väljaarendamise toetamine. Sotsiaalministeeriumi Ida – Virumaa sotsiaalteenuste arendamise
pilootprogrammi raames alustati dementsusdiagnoosiga isikute päeva- ja intervallhoiuteenuse projekti
ettevalmistamisega. Vastav toetusetaotlus esitati 2021. aastal ning hoiukeskus on planeeritud Kaare
tänav 3 hoone vabade pindade arvel. Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 23. augusti 2021 otsusele
nr 11.4-9/1034 rahuldati Jõhvi Vallavalitsuse poolt Euroopa Liidu struktuurfondide meetmesse
esitatud toetuse taotlus projektile „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega
tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas –
EHISA". EHISA projekti raames arendab Jõhvi vald Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil
sotsiaalvaldkonda eesmärgil toetada hoolduskoormusega isikute tööturule naasmist või tööl jätkamist.
Projekti raames luuakse sotsiaalteenuste üksus aadressil Kaare 3, kuhu koondatakse erinevad
sotsiaalteenused, mis aitavad leevendada hoolduskoormusega isikute hoolduskoormust ning
võimaldavad neil naasta tööturule. Arendatakse koduteenust, parendatakse tugisikuteenust,
mäluhäiretega inimestele luuakse 10 päevahoiu teenusekohta mäluhäiretega inimestele ning töötatakse
välja nõustamis- ja tugigrupiteenused. Projektiga toetatakse hoolduskoormuse ja hooldusvajadusega
inimesi. Mäluhäiretega inimesed vajavad päevahoiuteenust, et tagada turvalises keskkonnas neile
juhendamine ja järelevalve neile sobival moel. Päevahoiuteenus on ka ennetava iseloomuga, aitab
vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid, näiteks hooldamist hoolekandeasutuses.
Sotsiaalteenuse arendamine annab võimaluse elada eakatel võimalikult kaua kodus ja vähendada
lähedaste hoolduskoormust, liikuda või jääda tööturule, suurendada nende tööturul osalemise
võimalusi, vähendades sellega vaesusriski. Samuti parandada Jõhvi vallas sotsiaalteenuste
kättesaadavust, kvaliteeti ja vältida institutsionaliseerimist. Nõustamis ja tugigrupiteenuste loomine
ning väljaarendamine päevakeskuses võimaldab pakkuda sihtrühmale emotsionaalset tuge ja praktilisi
nõuandeid ning suurendada teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste
situatsioonidega (nt enesega, oma erivajadusega või hoolduskoormusega) ning seeläbi aidata kaasa
inimeste elukvaliteedi paranemisele (sh tööelus osalemisele). Projekti raames võetakse
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koduabiteenusele juurde 30 Jõhvi valla elanikku, kes vajavad koduabiteenust, kuid on praegu
teenusest ilma. Samuti kaasatakse projekti 10 praegu juba teenusel olevat Jõhvi valla elanikku.
Sellega vähendatakse Jõhvi valla koduabitöötajate töökoormust ning parandatakse teenuse kvaliteeti.
Lisaks praegu 5-le Jõhvi vallas koduabiteenust osutavale töötajale võetakse veel tööle 4
koduabitöötajat. Projekti raames on plaanis integreerida tugiisiku ja isikliku abistaja teenust, selleks,
et üks ja sama teenust osutav töötaja saaks olla kliendile nii tugiisikuks kui ka isiklikuks abistajaks.
Tugiisikuteenust planeeritakse hakata osutama 15-le ja isikliku abistaja teenust 5-le teenust vajavale
Jõhvi valla elanikule. Tugisikuteenuse arendamine võimaldab tööealistel erivajadusega või
toimetulekuraskustes inimestel kõrvalabi toel suurendada iseseisvust ja liikuda tööturule. Projekti
kogumaksumus on 550,0 tuhat eurot, millest 400,0 tuhat eurot on Euroopa Liidu struktuuritoetus.
Projekt kestab kaks aastat, alates septembrist 2021 kuni 31. augustini 2023. 2021. aastal tegevusi ei
toimunud.
4. Kompleksse ja turvalise hooldusvajadusega isikutele suunatud avahooldusteenuste (koduabi)
süsteemi välja arendamine ja turvalisuse tagamiseks häiresüsteemide juurutamine. On toimiv
koduabiteenuste süsteem. 2022. aastal planeeritakse koduabi häirenupusüsteemi rakendamine.
5. Valla sotsiaalhoolekande strateegia väljatöötamine, sotsiaalteenuste süsteemi täiustamine
ning elanike vajaduste kaardistamine. Toimus teabevahetus sotsiaalteenuste süsteemi
täiustamiseks.
6. Tööealiste erivajadustega inimeste ning hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet
toetavate tugisüsteemide ja teenuste (tugiisik, isiklik abistaja, koduteenused, intervallhooldus ja
päevahoid) välja arendamine. Toimus teabevahetus sotsiaalteenuste süsteemi täiustamiseks. On
rekonstrueeritud PLPK „Päiksekiir” hoonet, mis on osa tööhõivet toetavast tugisüsteemist puuetega
laste vanematele. Valmistati ette järgmisi teemakohaseid projekte.
7. Sotsiaaltranspordi teenuse arendamine vastavalt Jõhvi valla elanike vajadustele. Jätkuvalt
osutatakse sotsiaaltranspordi teenust valla raske ja sügava puudega inimestele.
8. Erivajadustega inimestele kogukonnas elamise teenuse elamispindade rajamine, toetatud
elamise, igapäevaelu toetamise teenuse laiendamine ning töötamise toetamise teenuse
väljaarendamine. 2018. aastal koostati projektitaotlus „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine
Jõhvi” Euroopa Regionaalarengu Fondi vastavasse meetmesse, projektitaotlus sai positiivse vastuse.
2018. aastal alustati projekti tegevustega ning viidi lõpule 2021. aastal. Alates 2018. aasta augustist on
vald osalenud Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine" 2018 - 2023 toetusprojektis, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste
eluruume nende vajadustele vastavaks. Projekti eesmärk on Jõhvi vallas puuetega inimeste iseseisva
toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine tagades neile võrdsed võimalused teistega
kogukonna- ja tööelus osalemiseks. Projekti tulemusel on Jõhvi vallas kohandatud puudega inimeste
eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele. Paraneb inimeste iseseisev toimetulek,
väheneb hooldus- ja kõrvalabi vajadus ning luuakse eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult
eemal olijatele osaleda tööturul. Projekti kasusaajad on liikumispuudega isikud ning nende lähedased,
kelle hoolduskoormus projekti tegevuste elluviimise tulemusena väheneb. Meetme tegevusest
toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevaid eluruumide kohandamisi (liikuvusega seotud
toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise
käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute
parandamine ja köögitoimingute parandamine). Projekt viiakse ellu kolmes voorus.
9. Avaliku ruumi kohandamise jätkamine erivajadustega inimestele liiklemise hõlbustamiseks
ja juurdepääsu võimaldamiseks avalikesse asutustesse, helisignaaliga valgusfooride
paigaldamise jätkamine. Uutes projektlahendustes kasutatakse nn „universaalse disaini
põhimõtteid”, mis muuhulgas tähendab, et avalik ruum peab olema hõlpsalt kasutatav ka
erivajadustega inimeste poolt.
Valdkonna investeeringud 2021. aastal
• Jõhvi Sotsiaalmaja hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitamine – 49 260 eurot;
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•

Jõhvi Hooldekeskuse õueala rekonstrueerimine – 23 731 eurot;

•

Jõhvi Hooldekeskuse avariiväljapääsu ehitustöö summas 33 600 eurot;

•

Projekt „Toetatud elamise teenuste taristu rajamine Jõhvi“ – 29 110 eurot.

Valdkonna planeeritavad investeeringud 2022. aastal
• EHISA projekt, sh Kaare tn 3 hoone osaline rekonstrueerimine – 151 000 eurot;
•

Sotsiaalhoolekande taristu arenguprogramm – 40 000 eurot;

•

Jõhvi Sotsiaalmaja hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitamise jätkamine – 14
877 eurot.

6.1.5.2 Tervishoid
1.Osalemine arendusprotsessides soodustamaks Jõhvis kohapealset võimalikult laia eriarstiabi
teenuste pakkumist. Vald võttis vastu otsuse osaleda esmatasandi tervisekeskuse projektis
kaasfinantseerijana. Projekti vallapoolne toetus oli planeeritud 2017. ja 2019. aasta eelarves kokku
summas 165,0 tuhat eurot. 2018. aastal alustas OÜ Corrigo esialgsete projekti tegevustega (algasid
rekonstrueerimistööd), mis viidi lõpule 2019. aasta jooksul. Perearstid alustasid tööd uues
tervisekeskuses 2020. aasta jaanuaris.
2. Psüühika- ja käitumishäiretega lastele ambulatoorsete vaimse tervise teenuste ja
statsionaarse psühhiaatrilise ravi võimaluste arendamise toetamine. 2019. aastal toimus
psüühika- ja käitumishäiretega laste ambulatoorsete ja statsionaarsete vaimse tervise teenuste
võrgustiku jätkuv arendamine ning uute koostööpartnerite kaasamine (Tallinna Lastehaigla
Psühhiaatriakliinik, psühhoteraapia võimaluste laiendamine).
3. Tervist ja tervislikku elukeskkonda väärtustava hoiaku kujundamisele suunatud teavitus- ja
ühistegevuse ning tervishoiualase ennetustegevuse toetamine. Toimusid erinevad
rahvaspordiüritused, kuid tulenevalt viiruse tõkestamise piirangutest 2021. aastal toimus neid
tavapärasest vähem.

Tervisespordirajatiste ehitamine, sh arvestades eri vanusegruppide ja erivajadustega inimeste
vajadusi. Linnapargi lõunaserva rajati SA Eesti Terviserajad toetusega venitussein ja infotahvel.
Samasse paigaldati ronimiskonstruktsioonid. 2019. aastal täiendati sama kompleksi
välitrenažööridega, mis võimaldavad tervisesporti harrastada mitmete vanusgruppide ja puuetega
inimeste poolt. Ülesõidu tänava piirkonda rajati 2019. aastal discgolfi park. 2021. aastal rajati Narva
mnt 84 c korvpalliväljak.

ÜLEVAADE TEGEVUSTEST SISEAUDITI KORRALDAMISEL JA
SISEKONTROLLISÜSTEEMIST
Konsolideerimisgrupi sisekontrollisüsteem on peamiselt üles ehitatud kehtestatud eeskirjade ja
protseduurireeglite järgmisele. Tütarettevõtete ja valitseva mõju all olevate üksuste protseduurireeglid
on kehtestatud ja järgitavad üksuste põhiselt. Vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi tõhususe tagab see,
et põhilised tegevused on reglementeeritud ning toimub regulatsioonide ülevaatamine ja täiendamine.
Finantsteenistuse tarkvarasüsteeme täiendatakse ja kaasajastatakse ning juurdepääs infosüsteemidele
on ainult selleks volitatud isikutel. Igal aastal viiakse läbi vallavara inventuurid. Toimub pidev
finantstulemuste võrdlemine eelarvestatud summadega. Ostuarvete kiiremaks ja kvaliteetsemaks
menetlemiseks läks vallavalitsus koos hallatavate asutustega 2016. aastal üle e-arvete rakenduse
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veebipõhisele lahendusele. Nii kogu konsolideerimisgrupi kui ka vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi
täiustamise ja ajakohastamisega tegeletakse järjepidevalt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 481 lõigetele 1 ja 2 tagab volikogu sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori
kutsetegevuse korraldamise kohalikus omavalitsuses ning valla- või linnavalitsus rakendab
sisekontrollisüsteemi ja vastutab selle tulemuslikkuse eest. Jõhvi Vallavolikogu 23. novembri 2020
otsuse nr 291 „Jõhvi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis” alusel viidi koosseisu
sisekontrolöri ametikoht, mis täideti 2021. aasta jaanuaris. 16. septembril 2021. aastal võeti volikogu
poolt vastu otsus nr 108 „Jõhvi valla sisekontrolli rakendamise kord“ ja aasta lõpus esitas
sisekontrolör vallavanemale ning vallavalitsusele aastaaruande, milles oli toodud kokkuvõte tööplaani
täitmisest, kokkuvõte kontrollitud asutuste tegevuse kohta ja ettepanekud kerkinud küsimuste
lahendamiseks. Alates 2022. aasta algusest on sisekontrolöri ametikoht koosseisus täitmata.
Jõhvi Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 39 „Volikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu
kinnitamine ja liikmete valimine“ moodustati kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
Revisjonikomisjon teostas 2021. aastal järgmised toimingud:
1 Arvamuse koostamine Jõhvi valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande
juurde - revisjonikomisjoni arvamus esitatud vallavalitsusele.
2 Jõhvi Lasteaiad kontrollimine - kontrollakt vallavalitsusele esitatud.
3 Jõhvi Põhikooli kontrollimine - kontrollakt vallavalitsusele esitatud.
4 Jõhvi Vene Põhikooli kontrollimine – kontrollakt vallavalitsusele esitatud.
5 Jõhvi Vallavalitsuse poolt 2020. aastal sõlmitud võlaõiguslike lepingute sõlmimise, täitmise,
tasustamise ja lõpetamise kontrollimine – kontrollakt vallavalitsusele esitatud.
6 Jõhvi valla vara arvestuse pidamine, vara registrid, vallavara revisjoni kontroll – kontrollakt
vallavalitsusele esitatud.
Toimingute kohta on vormistatud kontrollaktid.
FINANTSRISKIDE HINDAMINE JÕHVI VALLAS
Jõhvi vald on oma eelarvepoliitikaga alati jälginud seaduslikkuse printsiipi ja on eelarve
kavandamisel ning täitmisel lähtunud konservatiivsest eelarvedistsipliinist (KOFS § 32-34).
Netovõlakoormuse määr 2021. aasta lõpul oli 34,86% (lubatud individuaalne võlakoormuse piirmäär
87,43%). Valla laenukoormus on madal. Laenu teenindamine ei ole hetkel vallale koormav, sest
EURIBOR on juba pikemat aega püsinud negatiivne. Jõhvi valla finantsriskid on hetkel väikesed,
kuid arvestades valla arenguvajadusi on kavas vastavalt arutusel olevale arengukavale ja
eelarvestrateegiale järgnevatel aastatel võtta laenu. Laenu tagasimaksed on hetkel vallale jõukohased,
kuid investeeringu vajaduste elluviimisel tuleb analüüsida, et need ei muutuks elanikkonna
vähenemist arvestades vallale koormavaks.
Olemasolevate laenukohustuste tagasimaksmise ajagraafik on järgmine:
Laenu väljaandja

Laenu jääk
31.12.2021

2022

2023

2024

2025

Swedbank AS

900 000

450 000

450 000

Swedbank AS

1 389 800

100 000

100 000

594 900

594 900

Swedbank AS

1 391 302

150 000

150 000

700 000

391 302

Swedbank AS

3 465 000

KOKKU

7 146 102

2026 - 2030

3 465 000
700 000

700 000

1 294 900

986 202

3 465 000
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ÜLEVAADE VALITSEVA JA OLULISE MÕJU ALL OLEVATE ÄRIÜHINGUTE,
SIHTASUTUSTE JA MITTETULUNDUSÜHINGUTE KOHTA
Valla osalusega ettevõtted on:
• Jõhvi Hooldekeskus SA;
•

Järve Biopuhastus OÜ.

Osalused sihtasutustes
Bilansis kajastatakse osalusi nendes sihtasutustes, mille üle on valitsev mõju. Üksuste andmed on
konsolideeritud valla aruandesse.
Valla osalusega sihtasutus on Jõhvi Hooldekeskus SA, osalus 100%.
Sihtasutus Jõhvi Hooldekeskus moodustati 01.08.2001. aastal Jõhvi Vanurite Hooldekodu baasil.
Asutajaõigust teostas Jõhvi Linnavalitsus. Jõhvi Hooldekeskuse põhitegevuseks on vanurite ja teiste
abivajavate statsionaarne hoolekandeteenuse osutamine. Hooldekeskust juhib viieliikmeline nõukogu
ja üheliikmeline juhatus. Juhataja täidab tegevusjuhi tööülesandeid. 2021. aasta lõpus oli
Hooldekeskuses 73 hoolealust, nendest 37 naist ja 36 meest. Aasta erines eelnevatest aastatest Covid19 kriisi tõttu, hoolealuste arv vähenes seoses piirangutega. Keskuse ülalpidamiskulud kaetakse
hoolealuse või selle esindaja poolt, hoolealuse pensionist ning puudujääva osa tasub kohalik
omavalitsus või hoolealuse esindaja. Lisaks Jõhvi valla elanikele on hooldekeskuses veel 8 erinevast
vallast ja linnast hoolealuseid sh Tallinnast, Paidest, Kohtla - Järvelt, Sauelt, Maardust, Lüganuselt,
Tapalt, Mustveest. Jõhvi valla elanikele oli 2021. aastal kohamaksumuse tasu 700 eurot ja teistest
omavalitsustest tulnud klientidele 750 eurot kuus. Aasta lõpuks töötas hooldekeskuses 40 töötajat,
kellest 2 töötas VÕS-i lepinguga. Olulisemad finantsnäitajad SA Jõhvi Hooldekeskuse kohta on
toodud lisas 5.
Osalused sidusettevõttes
Bilansis kajastatakse sidusettevõtte tulem kapitaliosaluse meetodil.
•

Sidusettevõte on Järve Biopuhastus OÜ, Jõhvi valla osalus on 33,3%.

OÜ Järve Biopuhastus registreeriti äriregistris 26.03.2002. aastal. Asutamise esmane eesmärk oli
regiooni linnade reoveesüsteemi rekonstrueerimise dokumentatsiooni ettevalmistamine, Euroopa
Liidu institutsioonidest abiraha saamine, rekonstrueerimise läbiviimine ning hilisem opereerimine
puhastusseadmetel. 2015. aastal moodustasid OÜ Järve Biopuhastus (konsolideeriva üksusena) ja OÜ
Jõhvi Veemajandus (konsolideeritava üksusena) konsolideerimisgrupi, milles OÜ-l Järve Biopuhastus
(edaspidi ka JBP) on 100%-ne osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses. Käesoleval ajal on OÜ
Järve Biopuhastus Ida - Virumaa kolmele omavalitsusele kuuluv (Kohtla-Järve linn, Jõhvi vald,
Lüganuse vald) vee - ettevõte, mis osutab alltoodud teenuseid avalikule ja erasektorile.
Ülevaade tegevusest 2021. aastal
2021. aasta OÜ Järve Biopuhastuse majandustegevuses on eristatavad kinnistute veega varustamine
ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine ja
puhastamine (ühisveevarustus ja –kanalisatsioon), Jõhvi valla, Kohtla - Järve linna, Toila valla ja
Lüganuse valla haldusterritooriumidel kehtestatud reoveekogumisaladel, samuti projektijuhtimine
ning omanikujärelevalve. JBP osutab ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenust ligikaudu 51 992
elanikule ja ka põlevkivi- ja keemiatöötluse tegevusvaldkonnas tegutsevatele tööstusettevõtetele. JBP
hallatavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ja seadmete hulka kuuluvad Kurtna - Vasavere
veehaare, Kohtla - Järve linna Ahtme veehaare, Kohtla - Järve linna Lõuna veehaare, Kohtla - Järve
linna Lõuna veetöötlusjaam, Kohtla - Järve linna Sompa veehaare, Kiviõli veehaare, 8
reservpuurkaevu Jõhvi vallas ja Kohtla - Järve linna Kukruse linnaosas, 8 joogivee ülestõstepumplat,
Kohtla - Järve linna Sompa veetöötlusjaam, Kohtla - Järve linna Oru veetöötlusjaam, Püssi
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veetöötlusjaam, Lüganuse veetöötlusjaam, Varja veetöötlusjaam, Purtse veetöötlusjaam, Kiviõli
veetöötlusjaam, Kose veetöötlusjaam, Maidla piirkonna puurkaevud (Maidla, Savala, Uniküla ja
Soonurme puurkaevud), piirkondlik Ahtme veetöötlusjaam, 412 km joogiveemagistraale ja
linnasiseseid joogiveetorustikke (sh Kurtna - Vasavere - Ahtme joogiveemagistraaltorustik, Ahtme Jõhvi joogiveemagistraaltorustik, Ahtme - Kukruse - Järve joogiveemagistraaltorustik, Ahtme – Vana
- Ahtme joogiveemagistraaltorustik, Oru – Jõhvi joogiveemagistraaltorustik), 313 km
reoveekollektoreid ja linnasiseseid reoveetorustikke, 61 km sademeveekollektoreid ja -torustikke, 8
reoveepeapumplat, 45 asulasisest reoveepumplat (sh 1 sademeveepumpla), Kohtla - Järve piirkondlik
reoveepuhasti, Edise küla reoveepuhasti, Lüganuse reoveepuhasti, Purtse reoveepuhasti, Varja
reoveepuhasti, Savala reoveepuhasti, Maidla reoveepuhasti ja 1 süvamerelask.
OÜ Biopuhastus töötajate arv oli 2021. aastal 81. Uusi töölepinguid sõlmiti aasta jooksul 6 töötajaga,
töösuhe lõpetati 5 töötajaga. Töötaja keskmine tööstaaž ettevõttes oli 9 aastat.

Olulisemad finantsnäitajad 2021
Müügitulu 6 791 697 eurot
Käibe kasv võrreldes eelmise aastaga -4,54%
Puhaskahjum – 1 870 055 eurot
Puhaskahjumi kasv – 14,39%
Puhasrentaablus – 27,53%
Likviidsuskordaja 1,07
Ühise mõju all olevad üksused:
• SA Ida – Viru Ettevõtluskeskus
•

MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

•

SA Jõhvi Lennuväli

•

SA Ida – Virumaa Tööstusalade Arendus

SA Ida- Viru Ettevõtluskeskuse asutajad olid 2002. aastal Kohtla- Järve linn, Jõhvi linn ja Kiviõli
linn. Sihtasutuse tegevust alustati 18.03.2003. aastal. Tegevuse eesmärgiks on toetada Ida- Viru
regiooni arengut, osutades ettevõtlust toetavaid teenuseid ning kaasates regiooni arenguks vajalikke
vahendeid.
MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskuse asutajad olid 2006. aastal Jõhvi vald, Kiviõli linn ja
Kohtla - Järve linn. Mittetulundusühingu tegevust alustati 2006. aastal. Tegevuse eesmärgiks on
psühholoogilise ja teraapilise abi osutamine kriisiolukordadesse sattunud lastele ja peredele ning
erivajadustega laste toimetuleku soodustamine läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni.
SA Jõhvi Lennuväli asutajad olid 2007. aastal Jõhvi vald, Kohtla - Järve linn ja Toila vald.
Sihtasutuse tegevust alustati 2007. aastal. Tegevuse eesmärgiks on vara valitsemise ja kasutamise
kaudu taastada ja arendada Jõhvi lennuvälja tegevust toimiva väikelennuväljana.
SA Ida- Virumaa Tööstusalade Arendus asutati 07.06.2010. aastal Ida- Virumaa Tööstusalade
Arendus (ühendav ühing) ühines SA-ga Püssi Tööstusala Arendusega, SA-ga Jõhvi Tööstuspark ja
SA-ga Narva Tööstuspark. Sihtasutuse põhieesmärgiks on ettevõtluskeskkonna arendamine IdaVirumaal ning viies Ida- Virumaa tööstusliku traditsiooniga omavalitsuses (Narva, Jõhvi, KohtlaJärve, Püssi, Kiviõli) tööstusalade aktiivne väljaarendamine. Sihtasutuse strateegilisteks eesmärkideks
on asutajate poolt üleantud varade kasutamine SA Ida - Virumaa Tööstusalade Arendus visiooni,
missiooni ja strateegiliste eesmärkide elluviimiseks.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE

AASTAARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS
Lisad
VARAD
Käibevarad

31.12.2021

31.12.2020

66 487 500

61 779 601

5 697 934

4 330 712

Raha

2

3 131 778

2 263 540

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded

3

925 137

877 319

Nõuded ja ettemaksed

4

1 641 021

1 189 853

Varud

0

Põhivarad
Osalused sidusettevõtjates

5

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

60 789 564

57 448 889

23 847 244

24 470 596

3 142

3 142

Nõuded ja ettemaksed

4

512 079

568 976

Materiaalne põhivara

6

36 427 099

32 406 175

66 487 500

61 779 601

7

3 689 444

3 533 672

Võlad tarnijatele

7

653 048

403 262

Võlad töötajatele

7

309 522

279 271

Muud kohustised ja saadud ettemaksed

7

2 026 874

2 117 558

Laenukohustised

8

700 000

733 581

6 446 102

3 681 102

6 446 102

3 681 102

Netovara

56 351 955

54 564 826

Vallavalitsusele kuuluv netovara

56 351 955

54 564 826

54 568 753

53 811 678

1 783 202

753 148

KOHUSTISED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeperioodi tulem

8
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

Lisad
TEGEVUSTULUD

2021

2020

21 880 601

20 142 333

Maksutulud

3

9 714 957

9 344 920

Kaupade ja teenuste müük

10

1 823 289

1 781 058

Saadud toetused

11

10 302 393

8 977 900

Muud tulud

9

39 962

38 455

-19 469 594

-18 665 387

TEGEVUSKULUD
Antud toetused

12

-829 284

-1 100 009

Tööjõukulud

13

-9 942 477

-9 470 473

Majandamiskulud

14

-4 990 111

-4 523 221

Muud kulud

14

-1 858 130

-1 525 217

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

6

-1 849 592

-2 046 467

2 411 007

1 476 946

-627 806

-723 798

1 783 202

753 148

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Aruandeperioodi tulem

15
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
Lisad

2021

2020

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST
Tegevustulem

2 411 007

1 476 946

Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

6

1 849 594

2 046 467

Käibemaksukulu põhivara soetuselt

14

1 183 697

908 792

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

11

-4 519 402

-3 264 181

Kasum/kahjum põhivara müügist

9

61

17 357

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

12

10 000

20 000

934 955

1 205 381

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
kokku

52 349

58 439

Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
kokku

70 271

-15 362

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST KOKKU

1 057 575

1 248 458

-6 873 426

-5 439 961

3 968 185

3 117 082

-10 000

-20 000

35 458

35 526

-2 879 784

-2 307 353

Korrigeeritud tegevustulem

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

6

Müügist saadud tulu

9

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

11

Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu

15

Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud

8

3 465 000

1 391 300

Tagasi makstud laenud

8

-733 581

-722 202

Makstud intressid

15

-40 972

-32 359

2 690 447

636 739

868 238

-422 156

Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses

2

2 263 540

2 685 696

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus

2

3 131 778

2 263 540

868 238

-422 156

Raha ja selle ekvivalentide muutus
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

Akumuleeritud tulem
Saldo seisuga 31.12.2019

53 902 200

Aruandeaasta tulem

753 148

Põhivara ümberhindlus

36 648

Sidusettevõtja osaluse korrigeerimine
Saldo seisuga 31.12.2020

-127 170
54 564 826

Aruandeaasta tulem

1 783 202

Põhivara ümberhindlus

Saldo seisuga 31.12.2021

3 927

56 351 955

’Osaluste korrigeerimise kohta selgitus Lisas 5 (Osalused tütar- ja sidusettevõtjates)
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VALLAVALITSUSE EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Eelarveklassifikaatori nimetus

Esialgne
eelarve

Lõplik eelarve

Eelarve
täitmine

TEGEVUSTULUD
Põhitegevuse tulud kokku

15 111 455

16 259 185

16 696 826

Maksutulud

9 278 400

9 278 400

9 714 957

Tulu kaupade ja teenuste müügist

1 304 284

1 264 760

1 169 738

Saadud toetused tegevuskuludeks

4 508 769

5 696 023

5 772 109

20 002

20 002

40 022

-14 915 493

-15 952 717

-15 581 476

-677 144

-864 260

-805 608

-14 238 349

-15 088 457

-14 775 868

195 962

306 468

1 115 350

-4 094 059

-5 267 815

-2 607 139

-9 794 026

-10 516 855

-7 156 325

5 661 857

5 216 929

4 516 746

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

-20 000

-20 000

-20 000

Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük

92 110

92 110

92 110

Finantstulud

0

0

241

Finantskulud

-34 000

-40 000

-39 911

-3 898 097

-4 961 347

-1 491 789

2 731 419

2 731 419

2 731 419

Kohustuste võtmine

3 465 000

3 465 000

3 465 000

Kohustuste tasumine

-733 581

-733 581

-733 581

-1 166 678

-2 229 928

889 431

Muud tegevustulud
TEGEVUSKULUD
Põhitegevuse kulud kokku
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE TULEM

INVESTEERIMISTEGEVUS
Investeerimistegevus kokku
Põhivara soetus
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

EELARVE TULEM
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevus kokku

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Nõuete ja kohustuste saldode muutus

-263 893

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa nr 21).
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Eelarve täitmise aruanne on koostatud tekkepõhisel printsiibil. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa
nr 22
Eelarve jagunemine tegevusalade lõikes (vastavalt Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve lisale 2) on
kirjeldatud aastaaruande Lisas 22.
Reservfondist eraldati 2021. aastal kokku 61 553 eurot, täpsemalt reservfondi kasutamisest lisas 22.
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KONSOLIDEERITUD AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Jõhvi Vallavalitsuse 2021 aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid,
rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise
standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Samuti on raamatupidamislikul
arvestusel arvesse võetud Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend (endise nimega
“Riigi raamatupidamise üldeeskiri”) ja juhendeid, mis on välja antud Rahandusministri määrusega nr.
105.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, välja arvatud enne 1995a soetatud olulised kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne
põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurotäpsusega.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse
eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel panga arvelduskontode ja kassa sularaha jääke.
Pangadeposiitidele bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.
Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse turuväärtuses likviidsuse tagamiseks hoitavaid
rahaturu- ja intressifondide aktsiaid ja osakuid ning lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad
võlakirju.
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%.
Nimetatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende õiglast
väärtust pole olnud võimalik usaldusväärselt hinnata.
Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.
Nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata
nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga
samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide
statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta.
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi
ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul
puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.
Varud
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Varudena käsitletakse Jõhvi Keskraamatukogus tsentraliseeritud korras soetatud raamatuid. Varud
võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a käibemaks, mis kajastatakse
soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava üksuse
nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille nõukogus
või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50% hääleõigusest.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes,
mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Tuletatud
soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all olevates
äriühingutes (sidusettevõtjad). Alla 50%-lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei
kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud toetuse kuluna.
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus
kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus.
Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele
kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute korral nende omakapital
tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse
järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised nende õiglases
väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt
meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustised, tulud,
kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Rida- realt on konsolideeritud
Sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus üksuse finantsnäitajaid.
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates

Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse hääleõigusega aktsiatest või osadest 20 kuni
50%.
Tütarettevõtete andmed on konsolideeritud valla bilanssi rida-realt meetodil ning sidusettevõtete
tulem kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja rajatised), mida
hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp ega ükski
teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara
kajastamisele.
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Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul
kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5000 eurost
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro,
kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel
kantakse kulusse. Erandina võetakse arvele olenemata soetusmaksumusest kunstiväärtused ja
raamatud avalikes raamatukogudes.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara
kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara
remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende
kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, annetatud põhivara võetakse arvele jääkväärtuses.
Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kui
põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on
võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned ja rajatised
2-10%
Masinad ja seadmed

20%

Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

33%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseaded

20%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne
ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja
korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.
Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. aastat, võttes
arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse
ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud
seoses pärijate puudumisega.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind
puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvele
võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalset põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 5000 eurost (ilma käibemaksuta). Immateriaalset põhivara kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused.
Immateriaalse põhivara amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:
Tarkvara
25%
Õigused ja litsentsid

25%

Renditud varad
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Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid
ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
• Aruandekohustuslane kui rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või
rendimaksete miinimumsumma nuudis väärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel
renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei
eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel
juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest,
kumb on lühem.

Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
• Aruandekohustuslane kui rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa
tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või
lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust
saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.
Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest.
Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustusteks, kuid mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud
raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
Finantskohustised
Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära,
va edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglases
väärtuses. Olulised tehingukulutused võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse ja
kantakse kohustuse eluea jooksul intressikuludesse.
Saadud ja antud toetused
Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuse poolt saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei
anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning avaliku sektori poolt antud vahendeid (antud toetused),
mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.
Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks: sotsiaaltoetused, sihtfinantseerimine, tegevustoetused.
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks
sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii
saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning
tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
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Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest
ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Tegevustoetusi kajastatakse toetuse andja
poolt raha ülekandmisel kuluna ja toetuse saaja poolt tuluna raha laekumisel.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja –kohustised on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid
kajastatakse tulemiaruandes.
Tulude arvestus
Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele.
Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud
üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste
müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud
ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna
tulemiaruande kirjel
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Jõhvi Vallavalitsuse volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste,
mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja
kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all
olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Aruandekuupäeva järgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul,
kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Aruandekuupäeva järgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud,
kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt, mistõttu
selle andmeid saab võrrelda konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega. Eelarve täitmise
aruanne on koostatud võrreldes teiste põhiaruannetega teatud erinevustega:
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∙ põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist
laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve
täitmise aruandes ei kajastata;
∙ kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara
soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real “Muud tegevuskulud”).
Lisa 2. Raha
Raha ja pangakontod
Arvelduskontod pankades
Sularaha kassas
Raha ja pangakontod kokku

2021

2020

3 131 698

2 263 380

80

160

3 131 778

2 263 540
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Lisa 3. Maksud, lõivud, trahvid. Nõuded ja kohustised
Maksu,- lõivu ning trahvinõuded ja
maksukohustised
Maksud
Üksikisiku tulumaks

Nõuded

31.12.2021

Kohustised

31.12.2020

31.12.2021

916 377

867 668

3 935

5 323

Sotsiaalmaks

0

Töötuskindlustusmaksed

31.12.2020

131 158

111 833

0

256 105

230 942

0

0

16 922

15 105

Kogumispensionimaksed

0

0

7 497

9 137

Erisoodustuse tulumaks

0

0

67

66

4 825

4 328

0

0

925 137

877 319

411 749

367 083

732

717

Maamaks

Nõuded loodusressursside kasutamisest
Kokku maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja
kohustised
Muude maksude nõuded ja kohustised
Ettemaksukonto
Kokku muude maksude nõuded ja
kohustised

464 842

562 142

0

0

464 842

562 142

732

717

Lisa 3. järg Maksud. Tulud ja kulud
Maksutulud
Maksud
Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks

2021

2020

9 714 579

9 344 920

9 497 933

9 120 331

188 924

188 423

28 100

36 166
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Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed
Muud nõuded ja ettemaksed

2021

2020

Lühiajaline Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline
osa
osa
osa
osa
Nõuded ostjate vastu

90 134

48 984

Laekumata nõuded

90 319

50 557

-185

-1 573

Nõuded toetuste ja finantseerimise eest vt lisa
11

977 752

462 965

Maksude ettemaksud vt lisa 3

464 842

562 142

15 148

15 031

15 148

15 031

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Ettemakstud toetused
Ettemakstud sihtfinantseerimised

Muud nõuded

92 110

512 079

92 110

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1 035

8 621

Töö- ja puhkusetasude ning nendelt
deklareeritud maksete ettemaksed

1 035

801

0

7 820

Muud ettemakstud kulud
Nõuded ja ettemaksed kokku

1 641 021

Pikaajalised nõuded põhivara eest

512 079

1 189 853

2021

Pikaajalised nõuded
Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendamine (miinusega)

568 976

568 976

2020

829 002

921 112

-316 923

-352 137

512 079

568 975

Pikaajalised nõuded põhivara eest kokku

Pikaajaliste nõuete jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Järelejäänud tähtajaga
Kuni
1aasta
Muud nõuded

92 110

1-2
aastat
92 110

2-3
aastat
92 110

3-4
aastat
92 110

4-5
aastat

Üle 5
aasta

92 110 368 452

Kokku

829 002

Keskmine
intressimäär
6,00%

Pikaajaliste nõudena on kajastatud Jõhvi Veemajandus OÜ osaluste müüki OÜ-le Järve Biopuhastus,
lepingu tähtaeg on 2031 aastal ning diskontomäär on 6% aastas, põhiosa summade tasumine algas
2017 aastal. Intressitulu on arvestatud 35 214 eurot aastas (Lisa 15).
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Lisa 5. Osalused sihtasutustes- ja sidusettevõtjates
Valitseva mõju all olev sihtasutus
Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad
Nimetus/
Aasta

Osaluse
määr %

Tegevustulud

Jõhvi Hooldekeskus SA

Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovarad

100%

2021

757 774

-820 429

-62 653

942 850

824 530

2020

721 000

-737 047

-16 046

990 073

887 183

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud valitseva mõju all olev Jõhvi
Hooldekeskus SA.
Jõhvi Hooldekeskus SA soetusmaksumus seisuga 31.12.2020 oli 887 183 eurot, 2021 aasta kahjum oli
-62 653 eurot ning seega osaluste saldo seisuga 31.12.2021 oli 824 530 eurot.
Sidusettevõtjad
Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad
Nimetus/
Aasta

Järve Biopuhastus OÜ

Osaluse
määr %

Tegevustulud

Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovarad

33%

2021

6 949 023 -8 673 102 -1 870 055 83 043 857 73 017 739

Järve Biopuhastus OÜ
2020

33%
7 219 845 -9 034 187 -1 960 286 84 790 878 75 111 794

Konsolideeritud aruandes on sidusettevõtja kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Osaluste liikumine
Jääkmaksumus
31.12.2020

Kasum kapitaliosalusest

Järve Biopuhastus OÜ

24 470 596

-623 352

Kokku

24 470 596

Nimetus

•

-623 352

Jääk seisuga
31.12.2021
23 847 244
23 847 244

Vastavalt osanike otsusele 19.10.2016 otsustati alustada Järve Biopuhastus OÜ tütarettevõtte
Jõhvi Veemajandus OÜ ühendamisprotsessi emaettevõttega. Alates 01.04.2020 ühines Jõhvi
Veemajandus OÜ emaettevõtjaga Järve Biopuhastus OÜ-ga. Peale ühinemist jätkab ettevõte
tegevust Järve Biopuhastus OÜ ärinime all. Alates 30.09.2020 on Jõhvi Veemajandus OÜ
registrist kustutatud.)
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Ühise mõju all olevad üksused
Nimetus/
Aasta

Osaluse
määr %

Tegevustulud
Ida- Viru Ettevõtluskeskus SA

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad
Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovarad

33,3%

2021

1 345 890 -1 341 618

4 342

768 540

126 335

2020

1 082 547 -1 045 154

37 444

823 085

121 994

Virumaa Laste ja Perede
Tugikeskus MTÜ

33,3%

2021

584 432

-520 019

64 413

262 117

193 773

2020

435 672

-411 926

23 746

187 019

129 360

2021

5 455

-6 403

-947

13 432

13 432

2020

0

-3 606

-3 605

19 834

7 771

2021

715 070 -1 010 386

-296 616

8 675 991

8 585 855

2020

989 516

240 371

8 956 478

8 882 471

Jõhvi Lennuväli SA

Ida- Virumaa Tööstusalade
Arendus SA

33,3%

20%

-748 380

Konsolideeritud aruandes ühise mõju all olevate üksuste andmeid bilansis osalusena ei kajastata.

Pikaajalise finantsinvesteeringuna on aruandes kajastatud osalust Pargi Arendus OÜ-s. Osalus
moodustab 5%, Jõhvi vallale kuuluv osa 13 800 eurot. Seisuga 31.12.2021 on osakapitali
soetusmaksumus 3 142 eurot. Asutamisel tehtud sissemaksu suurus oli 1 100 eurot ja mitterahaliselt
üle antud kinnistud summas 2042 eurot.
Jõhvi Pargi Arendus Vabaaeg OÜ osalus moodustab 960 eurot
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Lisa 6. Materiaalne põhivara
Lõpetamat
Hooned ja Masinad ja Muu
a tööd ja
rajatised
seadmed põhivara
ettemaksed

Maa

Kokku

Jääk 31.12.2019
Soetusmaksumus

1 103 959

Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Soetused ja parendused

49 364 873

973 389 1 170 349

1 041 289 53 653 859

0 -22 772 474

-800 462 -305 862

0 -23 878 798

1 103 959
150 763

26 592 399

172 927

864 487

1 041 289 29 775 061

37 046

6 292

31 600

4 473 763

4 699 464

0

1 020

Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine

0

0

0

1 020

Kulum ja allahindlus

0

-1 772 574

-43 374

-84 281

-547

-16 810

0

0

Muu mahakandmine
jääkväärtuses

0

-78 716

0

-67 522

Üle antud mitterahalised
sissemaksed

0

-42 196

0

0

0

-42 196

36 648

0

0

0

0

36 648

0

3 474 367

0

149 150 -3 623 517

0

186 864

1 601 117

-37 082

1 290 824

52 639 945

970 287 1 284 597

1 891 535 58 077 188

0 -24 446 429

-834 441 -390 143

0 -25 671 013

Müüdud põhivara
jääkväärtuse mahakandmine

Ümberhindlus
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised

29 967

0 -1 900 229
0

-17 357
-146 238

850 246

2 631 112

Jääk 31.12.2020
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

1 290 824

28 193 516

135 846

894 454

1 891 535 32 406 175

8 250

19 799

10 459

105 605

5 719 882

5 863 995

Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine

0

0

0

2 656

0

2 656

Kulum ja allahindlus

0

-1 706 062

-61

0

0

0

0

-61

0

-2 062

0

-10 961

0

-13 023

3 927

0

0

0

0

5 112 210

27 093

Soetused ja parendused

Müüdud põhivara
jääkväärtuse mahakandmine
Muu mahakandmine
jääkväärtuses
Ümberhindlus
Ümberklassifitseerimine

-29 658 -100 851

0 -1 836 571

3 927

211 674 -5 350 978

0
49

Kokku liikumised

12 116

3 423 885

7 894

208 125

368 904

4 020 922

Jääk 31.12.2021
Soetusmaksumus

1 302 940

Kogunenud kulum

54 832 406 1 007 839 1 593 573

0 -23 215 005

Jääkväärtus

1 302 940

31 617 401

2 260 439 60 997 197

-864 099 -490 994

0 -24 570 098

143 740 1 102 579

2 260 439 36 427 099

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 6 873 426 eurot, mis
tuleneb järgmistest summadest:
•
2021 aasta soetuste summa: materiaalne põhivara 5 863 995 eurot;
•

lahutatud 2021 aasta lõpul hankijatele tasumata summa 359 561 eurot (lisa 7);

•

liidetud 2021 aasta alguseks hankijatele tasumata summa 185 295 eurot (lisa 7);
liidetud käibemaksukulu põhivara soetuselt 1 183 697 eurot (Lisa 14)

•

Lisa 7. Lühiajalised kohustised
2021
Võlad hankijatele

2020
653 048

403 262

toodete ja teenuste eest

293 487

217 967

põhivara eest

359 561

185 295

309 522

279 271

46 175

36 174

261 238

240 532

2 109

2 565

2 026 874

2 117 558

412 457

367 801

32 000

2

0

1 060

1 568 878

1 739 507

13 539

9 188

700 000

733 581

3 689 444

3 533 672

Võlad töötajatele
töötasu ja nendelt arvestatud maksud ja
kinnipidamised
puhkusetasude kohustis
muud võlad
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised vt lisa 3

Kohustised
Intressikohustis
Toetuseks saadud ettemaksed vt lisa 11
Muud saadud ettemaksed
Pikaajalise laenu lühiajaline osa vt lisa 8
Lühiajalised kohustised kokku
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Lisa 8. Laenukohustised
2021

2020

Lühiajalised laenukohustised
Laenud kuni 1 aasta

700 000

733 581

700 000

733 581

Laenud 1 kuni 2 aastat

700 000

700 000

Laenud 2 kuni 3 aastat

1 294 900

700 000

Laenud 3 kuni 4 aastat

986 202

1 294 900

Laenud 4 kuni 5 aastat

700 000

986 202

Lühiajalised laenud kokku
Pikaajalised laenukohustised

Laenud üle 5 aasta

2 765 000

Pikaajalised laenud kokku

6 446 102

3 681 102

Laenukohustised kokku

7 146 102

4 414 683

Täiendav informatsioon laenulepingute kohta
Laenu andja

Lõpptähtaeg

Intressi-määr

Jääk
Alusvaluuta 31.12.21 31.12.20

Intressikulu
2021

2020

Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA

6 kuu
27.08.2021 EURIBOR +
1% aastas

euro

0

535 650

1 129

5 644

AS SEB Pank

6 kuu
31.12.2021 EURIBOR +
0,74% aastas

euro

0

147 931

642

1 674

AS Swedbank

6 kuu
31.12.2025 EURIBOR +
1,090% aastas

euro

1 389 800 1 389 800

15 359

15 401

AS Swedbank

6 kuu
31.12.2025 EURIBOR +
0,940% aastas

euro

1 391 302 1 391 302

12 752

0

AS Swedbank

6 kuu
31.12.2023 EURIBOR +
0,9% aastas

euro

900 000

950 000

8 458

AS Swedbank

6 kuu
31.12.2030 EURIBOR +
0,68% aastas

euro

3 465 000

0

1 571

0

7 146 102 4 414 683

39 911

32 349

Laenud kokku

9 640
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2018. aasta investeeringuprojekti „Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimise” omaosaluse katteks oli
2018. aastal võetud laenu Swedbank AS-lt summas 1 000 000 eurot, laenutähtajaks 31.12.2023. 2019.
aasta põhivara soetuse omaosaluse katteks on 2019. aastal võetud laenu Swedbank AS-lt summas 1
389 800 eurot, laenutähtajaks 31.12.2025. 2020. aasta põhivara soetuse omaosaluse katteks on 2020.
aastal võetud laenu Swedbank AS-lt summas 1 391 300 eurot, laenutähtajaks 31.12.2025. 2021. aasta
põhivara soetuse omaosaluse katteks on 2021. aastal võetud laenu Swedbank AS-lt summas 3 465 000
eurot, laenutähtajaks 31.12.2030.

Lisa 9. Muud tulud
2021

2020

Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist

-61

-17 356

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist

-61

-17 356

Muud tulud varadelt vt lisa 3

21 670

19 424

Muud tulud vt lisa 3

18 353

36 387

0

6 306

18 353

30 081

39 962

38 455

Trahvid
Muud tulud
Muud tulud kokku
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Lisa 10. Tulud majandustegevusest
2021

2020

Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud vt lisa 3

17 312

17 300

1 711 582

1 663 420

Tulud haridusalasest tegevusest

924 458

881 297

koolitusteenuse osutamisest

381 140

374 568

sh muusika ja kunstikooli tulud

121 572

115 922

lasteaedade kohatasu

283 425

302 550

tasu toitlustamise eest

254 427

198 361

5 466

5 818

17 905

24 099

rahvamaja ja kultuuriürituste tulud

1 813

286

raamatukogu tulud

1 812

1 196

14 280

22 617

101 308

146 899

spordihalli tulud

22 131

33 859

spordikooli tulud

79 177

113 040

661 915

605 169

653 550

596 744

päevakeskuse tulud

2 401

1 867

koduteenused

5 480

5 507

484

1 051

768

768

5 228

5 188

94 395

100 338

78 516

83 411

2 543

4 373

11 769

11 176

1 567

1 378

1 823 289

1 781 058

Tulud majandustegevusest

muud tulud
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

muud tulud
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
hooldekeskuse tulud

muud tulud
Elamu-ja kommunaaltegevuse tulud
Üldvalitsemise tulud
Muud tulud majandustegevusest
Rendi- ja üüritulud
Muude majandusalade tulud (sh kalmistu)
Õiguste müük
Muud tulud
Tulud majandustegevusest kokku
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Lisa 11. Saadud toetused
SAADUD TOETUSED
Rahaline sihtfinantseerimine
Eesti Kultuurkapital
Eesti Töötukassa
Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA
Haridus- ja Teadusministeerium

2021 a tulud
TegevusPõhivara
tulud

Nõuded

Saadud ettemaksed põhivara
ettemaksed sihtfinantseerimisesks

7 750
10 747
3 857
22 044

Ida- Viru Omavalitsuste Liit

6 411

Integratsiooni SA

3 500

Spordikoolituse ja -Teabe SA

Jääk 31.12.2021

1 073 836

726 242 48 261

61 974

Kaitseministeerium

20 000

Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA

5 150

Kultuuriministeerium

7 320

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Maaeluministeerium (PRIA
(koolipiim, koolipuuvili))
Rahandusministeerium
Riigikogu kantselei

700

1 500 000
1 170 716

23 390
136 659

19 150
2 063 682

228 832

617

1 699

Siseministeerium

15 002

Sotsiaalministeerium

47 516

208 513

827

Muud

56 390

2 655

2 701

Kokku rahaline
sihtfinantseerimine

410 109

4 519 402

Kultuuriministeerium

338 546

0

977 752

48 878 1 520 000

978 052

48 878 1 520 000

Haridus- ja Teadusministeerium 353 204
Riigieelarvest toetus- ja
tasandusfondi

4 681 132

Kokku tegevustoetuseks

5 372 882

KOKKU SAADUD
TOETUSED

5 372 882

4 519 402
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Lisa 11. Saadud toetused järg
2020 a tulud
SAADUD TOETUSED
TegevusPõhivara
tulud

Jääk
31.12.2020
ettemaksed
Ettepõhivara
Nõuded
maksed sihtfinantseerimises
ks

Rahaline sihtfinantseerimine
Eesti Kultuurkapital
Eesti Töötukassa

5 874
12 992

2 876

Haridus- ja Teadusministeerium

1 200 311 119

Ida- Viru Omavalitsuste Liit

4 098

Innove SA

2 299

Integratsiooni SA

3 920

Järve Biopuhastus OÜ

1 000

Spordikoolituse ja -Teabe SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA
Kultuuriministeerium

63 841
8 108

Rahandusministeerium

2 500

5 862

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Maaeluministeerium (PRIA
(koolipiim, koolipuuvili))

296 392

100 896 518

1 140 837

19 037 44 858
129 965 1 933 999

142 868 136 018

433 288

Riigikogu kantselei
7 894

Sotsiaalministeerium

4 231

Archimedes SA

24 535

Muud

33 097

76 666

18 127

1 021

2 703

Kokku rahaline
sihtfinantseerimine

328 053 3 264 181 0

Kultuuriministeerium

332 107

Haridus- ja Teadusministeerium

148 794

Innove SA
Riigieelarvest toetus- ja
tasandusfondi

462 966 165 382

1 574 125

50 950
4 853 815
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Kokku tegevustoetuseks

5 385 666

KOKKU SAADUD
TOETUSED

5 713 719 3 264 181

462 966 165 382

1 574 125

Lisa 12. Antud toetused
2021

2020

-239 748

-252 802

Toimetulekutoetused

-37 666

-57 402

Toetused puudega inimestele

-51 500

-34 500

Sünnitoetus

-36 831

-36 283

Muud peretoetused

-15 092

-24 162

Õppetoetused

-11 563

-8 909

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks- puudega inimeste
hooldajale

-81 508

-75 141

Muud sotsiaalabitoetused

-4 500

0

Preemiad ja stipendiumid

-478 408

-489 199

2021

2020

-95 656

-82 878

-125 401

-82 060

Haruraamatukogudele üle antud vahendid

-26 061

-225 571

Ida-Viru Ettevõtluskeskus- lepingujärgsed maksed

-10 961

-10 025

Jõhvi Lennuväli SA

-8 855

-9 528

SA Jõhvi Hooldekeskus

-2 727

0

Kohtla-Järve Linnavalitsus

-7 824

-2 500

Kaitseliit- tegevuse toetus

-2 400

0

-500

-2 000

Hajaasustuse programmi toetus

-17685

-7 291

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku

-12 827

-7 480

0

-133 904

-310 897

-563 237

-10 000

-20 000

Sotsiaaltoetused

Sotsiaatoetused kokku
Rahaline sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuriseltsid ja -ühingud- tegevuse toetus
Spordiorganisatsioonid ja -klubid- tegevuse toetus

Muud kultuurikulud

Ülalnimetamata kultuurikulud
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Muud
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Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku

-10 000

-20 000

-29 979

-27 573

-8 559

-8 559

-10 943

-10 940

Ida-Viru Ühistranspordikeskus

-5 000

-5 000

Muud

-5 477

-3 074

-29 979

-27 573

Muud toetused kokku

-350 876

-610 810

KOKKU ANTUD TOETUSED

-829 284

-1 100 009

Tegevustoetus
Liikmemaksud
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Ida- Virumaa Omavalitsuste Liit

Tegevustoetus kokku

Lisa 13. Tööjõukulud
2021

2020

Tegevusalad
Töötajate arv Töötasukulud Töötajate arv Töötasukulud
Vallavalitsus
valitsemise haldus (sh valimised)
majandus (sh kalmistu)
sotsiaali haldus (sh koduhooldus
ja eakate päevakeskus)
volikogu
kultuur (sh „Jõhvi Teataja“)
hariduse haldus
noorsootöö
Põhikoolid (sh koolitoit)
Lasteaiad
Muusikakool ja Kunstikool
Kultuuri- ja Huvikeskus
Spordikool
Raamatukogu
Sotsiaalmaja
Eakate sotsiaalhoolekanne
Töötasud kokku
Erisoodustused
Maksud
sh sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmaksed

54,88
23,05
16,02

-1 532 766
-708 079
-375 396

49,34
22,20
12,50

-1 335 536
-612 212
-328 867

14,61

-305 759

13,24

-249 142

1,1
0
0,1

-131 215
-10 517
-1 800

1,00
0,00
0,00

-131 099
-10 905
0

0
143,47
116,57
34,36
25,02
26,75
13,31
11,30
39,93

erisoodustuse maksud
Tööjõukulud kokku

465,59

00,40
-2 439 392
-1 578 319
-511 437
-293 150
-368 695
-205 570
-118 871
-399 683
-7 447 883
-183
-2 494 411

147,19
128,90
34,72
23,48
25,73
15,03
10,43
31,50

-3 311
-2 334 499
-1 591 223
-524 045
-288 032
-361 006
-213 964
-126 034
-338 132
-7 112 471
-56
-2 357 946

-2 493 407

-2 355 796

-2 062

-2 150

-9 942 477

466,32

-9 470 473
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Täiendav info konsolideerimisgrupi töötajate, ametnike ja valitavate isikute arvu kohta
TÖÖTAJATE ARV

2021

Lepingulisi töötajaid on kokku keskmiselt

2020
143,10

133,6

avaliku teenistuse ametnikud

31,95

29,62

juhid (töötajad)

19,43

20,03

töölised

73,78

100,06

spetsialistid

192,94

154,74

õpetajad

140,59

155,17

5,90

5,7

22,00

22

tugispetsialistid
valitavad isikud (sh volikogu liikmeid 21)
Lisa 14. Majanduskulud ja muud tegevuskulud
2021
Kinnistute majandamiskulud

2020

-1 195 463

-1 189 535

Rajatiste majandamiskulud

-976 515

-1 057 443

Õppevahendite kulud

-776 691

-795 125

Toiduained ja toitlustusteenused

-394 626

-345 448

Ürituste korraldamise kulud

-241 914

-175 600

Administreerimiskulud

-186 297

-161 485

Sotsiaalteenused

-318 012

-216 666

IT ja kommunikatsioonikulud

-135 467

-172 013

Inventari majandamiskulud

-224 524

-145 429

Mitmesugused majanduskulud

-85 699

-65 966

Sõidukite majandamiskulud

-83 870

-59 121

Koolituskulud

-56 808

-58 860

Meditsiini- ja hügieenikulud

-59 029

-53 470

Eririietus

-18 282

-15 527

Lähetuskulud

-3 671

-296

Arendustööd

-24 794

-6 850

-205 673

-553

-2 776

-3 834

-4 990 111

-4 523 221

Teavikute kulud
Muu materjal

Majandamiskulud kokku
58

Muud tegevuskulud
Muud kulud

-8 930

-1 634

-1 848 417

-1 518 859

-664 273

-608 460

-1 183 697

-908 792

riigilõivud

-333

-242

muud

-114

-1 365

-783

-4 724

-1 858 130

-1 525 217

Maksu- ja trahvikulud
käibemaks
käibemaks põhivara soetuselt

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Muud tegevuskulud kokku
Lisa 15. Finantstulud ja -kulud
2021
Intressikulud
Tulem osalustelt
kasum kapitaliosalusest (Järve Biopuhastus, Lisa 5)
Tulu hoiustelt
Intressitulu (lisa5)
Finantstulud ja -kulud kokku

2020
-39 912

-31 229

-623 352

-728 095

-623 352

-728 095

244

312

35 214

35 214

-627 806

-723 798

Intressikuludes on kajastatud intressikulu Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-le ja SEB Pank ASile (Lisa 8).
Intressituludes on kajastatud tulu diskonteeritud pikaajaliselt nõudelt Järve Biopuhastuse vastu,
diskontomäär 6% (Lisa 4).
Lisa 16. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused
Konsolideerimisgrupi tegev- ja
Tasude kogusumma
kõrgema juhtkonna keskmine arv

Volikogu liikmed

2021

2020

2021

2020

21

21

92 889

106 884

Vallavalitsuse liikmed (taandatud
täistööajale)
Asutuste
juhid
(taandatud täistööajale)
Nõukogu ja juhatuse liikmed

3,58

3

142 518

129 200

19,43

20,03

451 246

441 868

1

1

34 127

35 250

KOKKU

45,01

45,03

720 780

713 202

Tasud on arvestatud eurodes ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on
arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega
kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.
59

Lisa 17. Seotud osapooled
Allolevates tabelites on toodud info asutuse juhtide ja vallavalitsuse liikmete ning volikogu liikmete
kuulumise kohta ettevõtete nõukogudesse ja juhatustesse ning nendega teostatud tehingud, mis ei
vasta turutingimustele või mille jaoks ei ole korraldatud hanget. Volikogu liikmete puhul on
kajastatud info, kui volikogu liikme osalus ettevõttes juhatuse liikmena on vähemalt 50%.

Turuhinnast erinevad tehingud ühise mõju all olevate sihtasutuste ja ühingutega

Ettevõtja,
Tehingu sisu

Tulud

Kulud

Nõuded

aasta

Kohustused

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
2021

Finantseerimine vastavat koostöölepingutele (Turismikoordinaatori
teenus, Viru Filmifond, Ettevõtlik kool)

0

15 500

5 225

0

2020

Finantseerimine vastavat koostöölepingutele (Turismikoordinaatori
teenus, Viru Filmifond, Ettevõtlik kool)

0

10 025

3 686

0

Jõhvi Lennuväli SA
2021

Finantseerimine vastavat koostöölepingutele

0

0

557

0

2020

Finantseerimine vastavat koostöölepingutele

0

0

3 284

0
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Lisa 18. Bilansivälised kohustised

•

Jõhvi Vallavalitsusel on lepingujärgne toetuse maksmise kohustis aastani 2025 Sihtasutusele
Eesti Kontsert kokku 1 636 141 eurot (409 035 eurot aastas).

•

Kasutusrendikohustise leping on vallavalitsusel sõlmitud kuuele sõidukile, lepingute summad
jagunevad maksetähtaja ja jääkmaksumuse järgi järgmiselt:
• tegevusala sotsiaalse kaitse haldus, väikebuss, maksetähtaeg 2025, jääkmaksumus
21 011 eurot;
tegevusala majandus- ja
jääkmaksumus 25 375 eurot;
•

•

arenguteenistus,

sõiduautod,

maksetähtaeg

2026,

tegevusala vallavalitsus, sõiduauto, maksetähtaeg 2025, jääkmaksumus 7 790 eurot;

Tegevusala Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, maksetähtaeg 2023, jääkmaksumus 13 340
eurot;
•

tegevusala Jõhvi Spordikool, väikebuss, maksetähtaeg 2025, jääkmaksumus 37 907
eurot;
•

tegevusala Jõhvi Vene Põhikool, sõiduauto, maksetähtaeg 2023, jääkmaksumus 5 928
eurot.
•

Kokku kasutusrendikohustised 111 351 eurot.
2021. aastal tegemata jäänud väljaminekud investeeringute osas on järgmised:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projekt „Jõhvi Vene Põhikooli õppekorpuse jahutussüsteemi ehitustööd” summas 82 967 eurot;
projekt "Jõhvi Põhikooli ehitamine" summas 392 501 eurot;
projekt „Jõhvi jalgpallisisehalli projekteerimistööd” summas 55 200 eurot;
projekt „Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont ja õueala rekonstrueerimise jätkamine” summas 12 299 eurot;
projekt „Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamise projekteerimis- ja
ehitustööd“ summas 28 794 eurot;
projekt „Jõhvi kalmistu heakorrastamine” summas 84 673 eurot;
Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine summas 149 000 eurot;
Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd summas 114 960 eurot;
projekt „Jõhvi linnaku ja pargi vahelise jalgtee ehitamine” summas 20 000 eurot;
Ühistranspordikeskuse projekt summas 20 000 eurot;
Jõhvi raudteejaama ohutuspiirdeaia ehitustööd summas 29 520 eurot;
Jõhvi hariduslinnaku staadioni inventari ostmine summas 159 635 eurot;
projekt „Jõhvi skatepark – pumptrack – parkuuriala rajamine” summas 11 970 eurot;
projekt „Jõhvi Spordikooli võimla ventilatsiooni rekonstrueerimistööd” summas 24 628 eurot;
E. Bornhöhe nimelise pargi rajamine summas 20 000 eurot;
Rakvere tänava mänguväljaku projekteerimis – ehitustöö summas 207 550 eurot;
Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont ja õueala rekonstrueerimise jätkamine
summas 36 136 eurot;
projekt „Kaare 7 hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitustöö koos projekteerimisega” summas 12 492 eurot.
KOKKU 1 462 325 eurot.
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Lisa 19. Bilansivälised nõuded

Sihtfinantseerimisega nõuded
•

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Jõhvi Vene Põhikoolil on sõlmitud leping
projekti toetamiseks summas 2 500 eurot;

•

Sihtasutusega Innove on sõlmitud leping Jõhvi Põhikooli ehitamiseks summas 3 386 255
eurot.

Lisa 20. Aruandekuupäeva järgsed sündmused
Eesti majanduse edasise arengu määravad välistegurid. Praeguseks on selge, et majandussanktsioonid
saavad olema rangemad kui kunagi varem. Nende mõju Eesti majandusele tervikuna ei tarvitse
pikemas plaanis olla suur, kuid paljude ettevõtete olukord on kindlasti keeruline. Lähiajal muutub
oluliseks inimeste kindlustunne tuleviku suhtes, mis võib suureneva ebakindluse tõttu tarbimiskulutusi
vähendada ja investeeringuid edasi lükata. Statistikaameti andmetel kasvas sisemajanduse
koguprodukt (SKP) 2021. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 8,6
protsenti ning aasta peale kokku 8,3 protsenti. Võrreldes koroonaviiruse eelse 2019. aastaga tõusis
majandus mullu 5,2 protsenti. Tööhõive määr Eestis moodustas 2021. aasta neljandas kvartalis 67,6%
ning töötuse määr 5,2%. 2022. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt,
1,4% kasvuga 2021. aasta tegelikust laekumisest. 2022. aasta jaanuarikuu tegelik üksikisiku
tulumaksu laekumine 2021. aasta sama perioodiga võrreldes moodustab 108,8%. Ehitushinnad on
teinud suure hüppe ülespoole ja sellepärast on nii mõnigi omavalitsus otsustanud osa töid tegemata
jätta või edasi lükata. Ehitusettevõtted ja materjalide tootjad on Ukrainas puhkenud sõja tõttu sattunud
tõsisesse toorainekriisi – ühest küljest panid sanktsioonid kinni Venemaa ja Valgevene toorainetarned,
teisest küljest pole Ukrainast võimalik hankida näiteks musta metalli, mida Eesti ettevõtted olid
harjunud just sealt importima. Toorainepuudus viis ehitusettevõtjad juba paar nädalat pärast Ukraina
sõja algust arusaamisele, et eeloleval aastal hinnatõusust ei pääse, kusjuures mõningate materjalide
puhul ei arvestata seda tõusu juba praegu mitte protsentides vaid kordades. Teedeehituse tooraine
hinnatõus tekitab aasta peale kümnetesse miljonitesse eurodesse küündiva ehitustööde kallinemise.
Nii on asfaldi tootmiseks vajalik bituumen kallinenud aastataguse ajaga võrreldes kaks korda,
armatuurmetall kuni neli korda ja graniitkillustik 30%. Üleilmne terase hind on praeguseks jõudnud
tasemeni 1600 eurot tonn. Selle, juba teadaoleva hinnatõusu valguses on ka Jõhvi Vallavalitsusel
investeeringutega probleeme. Mõned hanked on peatatud ja on mitu objekti, mille hange on veel jõus
ja lõplik saatus teadmata. Projekti „Jõhvi Põhikooli ümberehitamine“ toetusotsuse järgne lõpptähtaeg
on 30.08.2022. Ehitustööde teostaja plaanib vallavalitsusele esitada taotluse tööde tähtaja
pikendamiseks kuni detsembri lõpuni 2022. Sellega seoses esitatakse rahastajale taotlus projekti
abikõlbliku tähtaja pikendamiseks aasta lõpuni. Toetusmääruse viimase redaktsiooni järgi peavad
projekti tegevused lõppema hiljemalt 31. detsember 2023. Jõhvi vald osaleb EAS-i poolt toetatavas
„Hajaasustuse programmis”, panustades oma 2021. aasta eelarvest programmi 2021. aasta
taotlusvooru kaasfinantseerimiseks 10 000 eurot.
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Lisa 21. Konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
31.12.21

31.12.20

42 789 781

37 473 692

Käibevarad

5 686 827

4 302 417

Raha

3 119 360

2 229 928

925 136

877 319

1 642 331

1 195 170

VARAD

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Nõuded ja ettemaksed
Põhivarad

37 102 954

Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes

825 530

33 171 275

Osalused tütar- ja sidusettevõtjates

253 107

887 183

3 142

253 107

512 079

3 142

35 510 096

568 975

42 789 781

37 473 692

3 585 860

3 445 253

Võlad tarnijatele

634 733

389 801

Võlad töötajatele

256 522

231 379

1 994 605

2 090 492

700 000

733 581

6 446 102

3 681 102

6 446 102

3 681 102

Netovara

32 758 494

30 347 337

Vallavalitsusele kuuluv netovara

32 758 494

30 347 337

30 351 264

28 866 094

2 406 554

1 481 243

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud
Muud nõuded ja ettemaksed
Materiaalne põhivara

KOHUSTISED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustised

Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeperioodi tulem
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Konsolideerimata tulemiaruanne

2021
TEGEVUSTULUD

2020

21 221 890

19 530 451

9 714 957

9 344 920

9 497 933

9 120 331

188 924

188 423

28 100

36 166

1 169 738

1 184 314

17 312

17 300

1 152 426

1 167 014

10 297 233

8 969 067

39 962

32 150

-61

-17 356

Muud tulud varadelt

21 671

19 425

Eespool nimetamata muud tulud

18 352

30 081

-18 748 227

-18 037 458

-837 108

-1 102 509

Sotsiaaltoetused

-478 408

-489 199

Muud toetused

-358 700

-613 310

Tööjõukulud

-9 427 178

-9 025 852

Majandamiskulud

-4 847 821

-4 408 883

Muud kulud

-1 816 832

-1 484 050

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

-1 819 288

-2 016 164

2 473 663

1 492 993

-66 433

-11 750

Intressikulu

-39 911

-31 228

Tulem osalustelt*

-62 653

-16 046

241

310

35 214

35 214

2 406 554

1 481 243

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist

TEGEVUSKULUD
Antud toetused

Aruandeaasta tegevustulem
Fiantstulud ja -kulud

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantskulud
Aruandeperioodi tulem
* - SA Jõhvi Hooldekeskuse aruandeaasta tulem
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
2021

2020

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST
Aruandeperioodi tegevustulem

2 473 663

1 492 993

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

1 819 288

2 016 164

Käibemaksukulu põhivara soetuselt

1 183 698

908 792

-4 519 402

-3 264 181
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17 357

10 000

20 000

967 308

1 191 125

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku

56 356

48 485

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku

55 107

-22 581

1 078 771

1 217 029

-6 873 426

-5 439 961

3 968 184

3 117 082

-10 000

-20 000

35 455

35 524

-2 879 786

-2 307 355

3 465 000

1 391 300

-733 581

-722 202

-40 972

-32 359

2 690 447

636 739

889 431

-453 587

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses

2 229 928

2 683 515

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus

3 119 360

2 229 928

889 431

-453 587

Korrigeerimised:

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivaramüügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem

Rahavood põhitegevusest kokku
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja
osalused) kokku

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog

Raha ja selle ekvivalentide muutus
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Akumuleeritud tulem
Saldo seisuga 31.12.2019

28 829 445

Aruandeaasta tulem

1 481 243

Põhivara ümberhindlus

36 648

Sidusettevõtja osaluse korrigeerimine
Saldo seisuga 31.12.2020

30 347 337

Aruandeaasta tulem

2 406 554

Põhivara ümberhindlus

3 927

Sidusettevõtja osaluse korrigeerimine
Saldo seisuga 31.12.2021

32 757 818

Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Jõhvi Vallavalitsuse 2021. aasta eelarve kinnitati 18. veebruaril 2021 määruse nr 90 järgi kogumahus
25 497 100 eurot (lisa 1 ja lisa 2).
•

põhitegevuse tulude maht 15 111 455 eurot;

•

põhitegevuse kulude maht 14 915 493 eurot;

•

investeerimistegevuse maht -4 094 059 eurot;

•

finantseerimistegevuse maht 2 731 419 eurot.

Jõhvi Vallavalitsuse 2021. aasta lisaeelarved kinnitati alljärgnevalt:
• esimene lisaeelarve 20. mail 2021 määruse nr 94 järgi kogumahus 836 629 eurot;
•

teine lisaeelarve 18. augustil 2021 määruse nr 104 järgi kogumahus 331 948 eurot;

•

kolmas lisaeelarve 16. septembril 2021 määruse nr 106 järgi kogumahus 374 663 eurot;

•

neljas lisaeelarve 16. detsembril 2021 määruse nr 1 järgi kogumahus 222 813 eurot.

Lõplik eelarve maht 2021. aastal 27 263 153 eurot.
Jõhvi valla 2021. aasta korrigeeritud eelarve täideti põhitegevuse tulude osas 16 696 826 eurot ehk
102,7% ja kulude osas 15 581 476 eurot ehk 97,7% ning põhitegevuse tulem oli 1 115 350 eurot.
Investeerimistegevuse eelarve täideti summas -2 607 139 eurot ning finantseerimistegevuse eelarve
täideti summas 2 731 419 eurot. 2021 aasta lõpu likviidsete varade jääk oli 3 119 360 eurot
(likviidsete varade muutus 1 239 630 eurot).
Põhitegevuse tulude eelarve täitmine
Jõhvi valla 2021. aasta korrigeeritud eelarve täideti põhitegevuse tulude osas 102,7 %, sh:
•

maksutulude eelarve täideti 104,7%, maksutuludest kõige suurema osa moodustab füüsilise
isiku tulumaks;
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•

kaupade ja teenuste müügist laekumiste eelarve täideti 92,5%;

•

toetuste osas oli eelarve täitmine 101,3%;

•

muude tegevustulude osas oli eelarve täitmise protsent 200,1%.

Saadud sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks asutuste ja valdkondade lõikes jagunesid
alljärgnevalt:
Valitsemin
Toetuse andja
Haridus Kultuur
Sotsiaal
Kokku
e
Haridus- ja Teadusministeerium

374 325

924

375 249

Siseministeerium

15 002

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

700

Kultuuriministeerium
Maaeluministeerium

700
355 157

355 157

21 197

37 355

2 800

2 800

16 158

Omavalitsused
Rahandusministeerium

135 400

Kultuurkapital

300

Sihtasutused

15 002

1 699

137 099

6 450

6 750

5 150

Muud residendid

25 102

5 150
79 134

1 284

50 195

155 715

Kokku sihtotstarbelised toetused 421 735 601 062

2 983

65 197

1 090 977

Saadud mittesihtotstarbelised toetused jagunesid alljärgnevalt, toetusfond toodud valdkondade lõikes:
Vallavalitsus
Toetusfond

Majandus

230 214

246 862

Haridus
2 940 735

Sotsiaal
506 819

Tasandusfond

Kokku
3 924 630
756 502

Kokku mittesihtotstarbelised toetused

4 681 132

Põhitegevuse kulude eelarve täitmine
Jõhvi valla 2021. aasta korrigeeritud eelarve täideti põhitegevuse kulude osas 97,7 %. Kõige
suuremate kuludega valdkonnaks on haridus, mille kulu moodustab 52,0% põhitegevuse kulude
eelarvest, järgneb kultuurivaldkond, mille kulu moodustab 16,9% põhitegevuse kulude eelarvest ning
kolmas on sotsiaalse kaitse valdkond 10,5% põhitegevuse kulude eelarvest.
Eelarveklassifikaatori nimetus
Põhitegevuse kulud kokku
Haridus

Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Eelarve
täitmine

14 915 493

15 952 717

15 581 476

7 678 570

8 163 388

8 095 597
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Vabaaeg, kultuur ja religioon

2 381 730

2 631 138

2 628 713

Sotsiaalne kaitse

1 438 531

1 875 079

1 636 391

Üldised valitsussektori teenused

1 415 588

1 339 792

1 313 967

Majandus

872 629

773 183

717 367

Keskkonnakaitse

816 103

831 039

830 690

Elamu- ja kommunaalmajandus

301 342

322 598

343 988

10 000

15 500

13 762

1 000

1 000

1 000

Tervishoid
Avalik kord ja julgeolek

INVESTEERIMISTEGEVUS
Investeerimistegevuse eelarvet on korrigeeritud tuludes ja kuludes seoses Vabariigi Valitsuse poolt
eraldatud lisavahenditega investeeringuteks summas 269 000 eurot ning Jõhvi Põhikooli hoone
ehitustööde alguse lükkumisega 2021. aasta sügisesse.
Investeerimistegevuse tulud ja kulud 2021. aastal
Investeerimistegevuse tulud
Toetused investeeringuteks
Tulud intressidest

4 516 746
241

Osade müük

92 110

Investeerimistegevuse tulud kokku

4 609 097

Investeerimistegevuse kulud
Põhivara soetus

-7 156 325

Antud sihtfinantseerimine investeeringuteks

-20 000

Laenu intresside tasumine

-39 911

Investeerimistegevuse kulud kokku

-7 216 236

Olulisemad ja mahukamad põhivara soetused 2021. aastal
Investeeringu objekt
Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoone ja väliterritooriumi
rekonstrueerimine
Jõhvi rulapargi (skatepark – pumptrack – parkuuriväljaku) rajamine
Jõhvi Põhikooli uue hoone ehitustööd
Jõhvi kalmistu heakorrastamise projekt
Loodu- ja tehnikavaldkonna huvihariduse keskuse rajamine

Maksumus eurodes koos
käibemaksuga
183 881
138 901
1 824 728
36 120
236 505
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Raudteejaama hoone rekonstrueerimise projekteerimine

103 446

Tammiku rahvamaja siseruumide remont ning helitehnika soetamine

150 396

Jõhvi linna teede ja tänavate projekteerimine ja rekonstrueerimine

391 531

Jõhvi linnapargi rekonstrueerimine

64 732

Narva maantee rekonstrueerimise II etapp
Hariduslinnaku multifunktsionaalse etendusterajamine
Jõhvi valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Jõhvi Sotsiaalmaja osaline rekonstrueerimine
Mahukamad investeeringud kokku

1 294 421
ja

spordiväljaku

2 227 313
221 225
49 260
6 922 459

Jõhvi Vallavolikogu 2.detsembri 2021 otsusega nr 5 „Covid-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse
üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava toetuse
projektide nimekirja kinnitamine” kinnitas projektide nimekirja, investeeringute mahuks oli 269,0
tuhat eurot. Põhivara soetuse korrigeeritud eelarve 2021. aastal oli 10,5 miljonit eurot, kuid täitmine
7,2 miljonit, 68%. Allpool on toodud välja selgitused, miks suuremahulised investeeringud 2021.
aastal ei rakendunud või rakendusid osaliselt.
Projekt (Jõhvi Põhikooli hoone rekonstrueerimise projekteerimis- ning ehitustööd). 2020. aastal
lõpetati uue Jõhvi Põhikooli koolihoone projekteerimine ning lammutati vana hoonekorpus. Põhikooli
uue hoone ehitusega plaaniti küll algselt alustada 2020. aastal, kuid ehitusprojekti koostamine koos
ekspertiisidega võttis plaanitust kauem aega ning ehitustegevuse algus lükkus 2021. aasta sügisesse.
Sellega seoses jäid planeeritud tegevused tegemata ning summa 392,5 tuhat eurot on viidud 2022.
aasta I lisaeelarvega 2022. aasta eelarvesse.
2022. aasta I lisaeelarvega on toodud 2022. aasta eelarvesse 2021. aastal tegemata jäänud
väljaminekud investeeringute osas, kulude jääk moodustab 1,4 miljonit eurot (mahukamateks
tegevusteks projekt „Jõhvi Põhikooli ehitus“ summas 392,5 tuhat eurot, projekt „Jõhvi kalmistu
heakorrastamine” summas 84,7 tuhat eurot, Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine summas 149,0
tuhat eurot, Jõhvi hariduslinnaku staadioni inventari ostmine summas 159,6 tuhat eurot, Rakvere
tänava mänguväljaku projekteerimis – ehitustöö summas 207,6 tuhat eurot jne).
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FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude põhiosade tagasimaksed ning võetavad
laenud. Laenujääk seisuga 31. detsember 2021 moodustas kokku 7 146 100 eurot, 2021. aastal
tagastati laenu 733 581 eurot, sellest AS SEB Pangale 147 931 eurot, Swedbankile 50 000 eurot ning
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus 535 650 eurot. Laenu võeti põhivara soetuse
omaosaluse katteks summas 3 465 000 eurot.

Eelarve täitmine 2021. aastal
Eelarve täitmise aruande ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruande võrdlus
2021. a eelarve
täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOK16 696 826 21 221 890
KU
Maksutulud
9 714 957 9 714 957
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks

Saadavad toetused 1

Muud tegevustulud

Erinevus

9 497 933

0

188 924

188 924

0

28 100

28 100

0

1 169 738 1 169 738

5 772 109 10 297 233

40 022

39 962

Selgitus vahede kohta

0

9 497 933

Maksud kaupadelt ja teenuselt
Tulud kaupade ja teenuste müügist

2021.a tulemiaruanne

0
Põhivara soetuseks saadud
toetused kajastuvad eelarve täitmise aruandes in-4 525 124 vesteerimistegevuse
eelarveosas, tulemiaruandes kajastuvad toetused
põhitegevuse tuludes;
Tulemiaruandes kajastub
kasum põhivara müügist
muudes tegevuskuludes,
60 eelarve täitmise aruandes
kajastub varade müük
investeerimistegevuse
eelarveosas;

PÕHITEGEVUSE KULUD KOK15 581 476 18 748 227
KU

Antavad toetused 3

805 608

837 108

Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine kajastub eelarve täitmise
aruandes investeerimiste-31 500
gevuse eelarveosas, tulemiaruandes kajastuvad
toetused põhitegevuse
kuludes;
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Muud tegevuskulud

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS
KOKKU

Põhivara soetus (-)

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 1

Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük

Finantstulud
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) 3

14 775 868 16 091 831

X 1 819 288
1 115 350

2473663

-2 607 139

-66 433

-7 156 325

0

4 516 746

Käibemaks põhivara soetuselt kajastub eelarve
täitmise aruandes inves-1 315 963
teerimistegevuse eelarveosas, põhivara soetamise real
Eelarve täitmise aruandes
-1 819 288 amortisatsioone ei kajastata

Põhivara soetus kajastub täitmise aruandes
investeerimistegevuse
eelarveosas. Jooksva
-7 156
aasta põhivara soetust
325
tulemiaruandes ei
kajastata (kajastub
kõikide varade amortisatsioonikulu koosseisus).
Põhivara soetuseks
saadud toetused kajastuvad eelarve täitmise
aruandes investeeri0 4 516 746
mistegevuse eelarveosas, tulemiaruandes
kajastuvad toetused
põhitegevuse tuludes;

92 110

35 214

-56 896

241

241

0

-20 000

0

-20 000

Tulem osalustelt

0

-61 977

Finantskulud (-)

-39 911

-39 911

SA Jõhvi Hooldekeskuse aruandeaasta
61 977 tulem, Eelarve täitmise aruandes ei kajastata
0
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EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK
(+) / PUUDUJÄÄK (-))

-1 491 789 2 407 230

-3 899 019

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2 731 419

Kohustuste võtmine (+)

3 465 000

X

X

-733 581

X

X

889 431

X

X

X

X

Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)
NÕUETE JA KOHUTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)

X
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Jõhvi Vallavalitsuse 31.12.2021 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb
tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest (sealhulgas eelarve täitmise
aruanne) ja sõltumatud vandeaudiitori aruandest.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Jõhvi Vallavolikogu oma 17.06.2022
otsusega nr 71. Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde.
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