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Jõhvis

16. septembril 2021. a nr 000

Jõhvi valla arengukava 2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 – 2025 kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja §
37² lõike 7 alusel.
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
Võtta vastu Jõhvi valla arengukava 2022 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022 –
2025 (lisatud 86 lehel).
§ 2. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 23.11.2020 määruse nr 83 „Jõhvi valla
arengukava 2021 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021 – 2024 kinnitamine”.
(2) Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu aseesimees
SELETUSKIRI:
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusele peavad kohaliku omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia
hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Alates 2012.
a on Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia olnud esitatud ühes dokumendis. Käesoleva
eelnõuga algatatakse arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine ning ajahorisondi
pikendamine.
Kooskõlas vallavolikogu 14. septembril 2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja
eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja
kinnitamise kord” korraldas vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu
avalikustamise 24. augustist kuni 7. septembrini k.a. Avalik arutelu toimus 8. septembril.
Vallavalitsus on koostanud omapoolsed täiendusettepanekud eelnõule 8. septembril 2021, mis
on eelnõu lisas ja alljärgnevas selgitavas tabelis esitatud punast värvi tindiga. Need
muudatused viiakse eelnõu lõppvormistuse koosseisu juhul, kui majandus- ja eelarvekomisjon
annab vastava heakskiidu.

Avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekud on eelnõu lisas
esitatud sinist värvi tindiga. Need muudatused viiakse eelnõu lõppvormistuse koosseisu juhul,
kui majandus- ja eelarvekomisjon annab vastava heakskiidu.
Volikogu sotsiaalkomisjoni 7. septembri 2021 koosolekul tehtud ettepanekud on eelnõu lisas
esitatud rohelist värvi tindiga. Need muudatused viiakse eelnõu lõppvormistuse koosseisu
juhul, kui majandus- ja eelarvekomisjon annab vastava heakskiidu.
Volikogu hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni, spordikomisjoni, noorsookomisjoni
muudatusettepanekud kajastuvad komisjonide protokollides. Need muudatused viiakse eelnõu
lõppvormistuse koosseisu juhul, kui majandus- ja eelarvekomisjon annab vastava heakskiidu.
Täiendavad muudatusettepanekud majandusvaldkonna ning eelarvestrateegia küsimustes
otsustab majandus- ja eelarvekomisjon oma koosolekul, mis kajastatakse koosoleku
protokollis ning need viiakse seejärel eelnõu lõppvormistuse koosseisu.
Muudatusettepanekute selgitused (alljärgnevalt on välja toodud peamiselt sisulised
muudatused, dokumendis sisaldub veel ka väiksemaid sõnastuslikke, vorminduslikke ja
faktoloogilisi parandusi):
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Milles muudatus seisneb või selgitus, miks seda tuleks teha

Dokumendis läbivalt

Arengukava ajahorisonti pikendatakse seniselt 2025. aastalt aastani
2030. Eelarvestrateegias kajastatavaks perioodiks saab 2022-2025.

1.3.2.2, 1.16.2.2,
1.17.2.7, 1.18.2.5,
5.7.2.1, 5.8.1.13,
6.1.2.2-6 jm
dokumendis läbivalt

Toodud sisse termin lähiliikumispaigad, mis võtab üldnimetusena
kokku mängu- ja spordiväljakud, haljasalad ning pargid, mida pole
arengukavas eraldi välja toodud (nt nagu on eraldi välja toodud
linnapark).

1.12.1.11

Noortekeskuse tänased ruumid on valminud hulk aastaid tagasi ning
pole asjakohane neid nimetada enam uuteks ruumideks.

1.12.2.2.1

Jõhvi Põhikooli vana hoone õppekorpus on lammutatud ja uue hoone
ehitus on alanud.

1.12.2.2.4

Suuremad kaasajastamise tööd Ida-Virumaa Kutseõppekeskuse Jõhvi
õppekohas on tänaseks teostatud.

1.14.1.4.

Lisatud täiendus 2020. a käivitunud Sotsiaalministeeriumi IdaVirumaa pilootprogrammi kohta.

1.16.1.24 ja 1.16.2.2

On lisatud ning aktualiseeritud informatsioon skatepark-pumptrackparkuuriväljaku arendamise hetkeseisust.

1.18.1.5

Nimetatud ehitusobjekt valmis ca kümme aastat tagasi ning tänaseks
pole enam tegemist uue informatsiooniga.

1.23.2.7

Täpsustatud, et korrastamist vajaks lisaks looduskaitsealusele
hiietammiku osale ka ülejäänud ajaloolise hiiepaiga ala.

2.1.1.10

Muudetud sõnastust. Optimeeritud koolivõrgu osas peetakse silmas,
et Jõhvis on täistsükli-gümnaasiumid alates 2015. aastast eraldatud
kaheks põhikooliks ning üheks gümnaasiumiks.
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Milles muudatus seisneb või selgitus, miks seda tuleks teha

2.1.2.14

Lisatud juurde, et avaliku ruumi lahendustes ei ole veel piisavalt
pööratud tähelepanu mh erivajadustega inimeste, laste jt
elanikkonnagruppide vajadustele.

3.1 ja 3.2

Visiooni täiendatud uute maavarade kasutusperspektiivide,
multimeedia ja digitaliseerimise ettevõtlusinkubaatori ning
ettevõtluse mitmekesistamise osas just tootmisettevõtete valdkonnas.
Keskraamatukogu rolli on täiendatud püüdlusega saada maakonna
keskregiooni lõimumistegevuse eestvedajaks. Erialaõppe osas
täiendatud visiooni „koodJõhvi”- tüüpi õppeasutuste positsiooniga
piirkonna haridusmaastikul.
Avaliku ruumi osas täiendatud soovitavat tulevikupilti nii esteetilise
nauditavuse kui kõrgetasemelise heakorrastatuse osas. Eluaseme
valdkonnas lisatud, et Jõhvi vallas peaks olema head võimalused
leida eluase nii linlikus kui maakeskkonnas, sõltuvalt inimese
eelistustest ja vajadustest. Looduskeskkonna osas täiendatud, et soov
on saavutada parem tasakaal inimmõjutusega maastike ja alade, kus
edasine inimmõjutus on viidud minimumini, vahel. Tulevikupildile
lisatud tervistedendavate tegevuste suurem osakaal kogukonna
ettevõtmistes.

5.2.1.2

Eemaldatud, sest dubleerib punkti 5.2.1.1.

5.2.2.6

Lisatud energiamajanduse- ja kliimapoliitika-alase
arendusdokumendi koostamise vajadus.

5.2.2.7

Lisatud munitsipaalvara andmebaasi ja analüüsisüsteemi
rakendamine. Mõeldud on eeskätt hooneid ning maaüksusi.

5.3.1.3

Lühendatud. Valdkondliku arengukava koostamise vajadus kajastub
punktis 5.3.3.4.

5.4.1.7

Tervishoiualase ennetustegevuse alal lisatud tegevusvajaduse
sõnastusse ka vastava võrgustiku loomine.

5.4.2.2

Esmatasandi tervisekeskus on loodud (avati dets. 2019) ja vallapoolne kaasabi (kaasfinantseeringu eraldamine) on osutatud. Seega
võib antud teema tegevusvajaduse koosseisust eemaldada.

5.4.2.3

Välijõusaalide kasutajate sihtrühmade hulka lisatud ka erivajadustega
inimesed.

5.5.1.3

Tegevusvajadust täiendatud: sotsiaaltöötajatele suunitletud
motivatsioonipaketi loomine (nt analoogselt haridustöötajatega).

5.5.2.6

Sõnastust muudetud seoses asjaoluga, et taaskasutuse alane
organiseeritud tegevus Jõhvis käeosoleval ajal kuigivõrd toimub,
seega pole õige öelda, et tuleks aidata kaasa selle loomisele. Küll aga
saab tegevuse korraldamisele ning edasiarendamisele kaasa aidata.

5.5.2.7

Lisatud on täpsustus, et uute kohandatud elamispindade rajamine
võiks toimuda tänase Sotsiaalmaja (Kaare tn 7) rekonstrueerimise
käigus. Vastav ideestik on rohkem lahti kirjutatud Jõhvi Sotsiaalmaja
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Milles muudatus seisneb või selgitus, miks seda tuleks teha
arengukavas (kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 12.05.2020 määrusega
nr 12) ptk 7, lk 11-12.

5.5.2.12

Erivajadustega laste päevakeskuste osas on eemaldatud sõna
„loomise” toetamine ja jäetud sõnastus „arendamise toetamine”, kuna
lähiaastatel tuleks põhirõhk panna juba loodu arendamisele.

5.5.2.16

Sotsiaaltranspordi teenuse arendamise üks aspekt on täpsustavalt
lisatud: erivajadustega inimeste teenindamisvõimekuse loomine ühel
vallavalitsuse sõidukil. Ratastooli või kanderaamiga vedude jaoks on
vaja sõidukil teha vastav kohandus või uue sõiduki soetamisel
nimetatud aspekti arvesse võtta.

5.5.2.19

Lisatud täiendavad teenuse, mille väljaarendamisele on vajalik kaasa
aidata: „Igapäevaelu toetamise teenus” (sh päeva- ja nädalahoiu
teenuse) laiendamise ning „töötamise toetamise teenus”.

5.7.2.4

Tegevus on edukalt käivitunud, ära on langenud vajadus seda eraldi
arengukavas mainida.

5.7.2.16

Lisatud perspektiivne tegevusvajadus aidata kaasa ka sisetingimustes
toimiva skatepargi tekkele.

5.8.2.4

Tegevusvajadus eemaldatud, kuna Jõhvi linnal puudub võimalus
kandideerida (sobivad üle 100 000 elanikuga linnad). Allikas:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Capital_Award

5.9.1.1 positsioon c

Täiendatakse tegevust „Kaare tn ja 2. Tartu põik rekonstrueerimine”,
mille juures täpsustatakse, et tööde koosseisus on vajalik ka Tartu
mnt, 2. Tartu põik ja Mooni tn ristmiku rekonstrueerimine.

5.10.1.1

Täiendatud. Sadeveekanalisatsiooni süsteemide osas on vajalik
koostada arendamise kava.

5.13.1.5

Iduettevõtluse kohapealseks toetamiseks on volikogu vastu võtnud
vastavasisulise otsuse (17. juuni 2021 otsus nt 325).

6.1.2.3 – 1, pos c

Täiendatakse prioriteet nr 1 koosseisus olevat tegevust „Kaare tn ja 2.
Tartu põik rekonstrueerimine”. Selle juures täpsustatakse, et tööde
koosseisus on vajalik ka Tartu mnt, 2. Tartu põik ja Mooni tn
ristmiku rekonstrueerimine.

6.1.5.1, pos 2

Lisatud on sama täpsustus, mis punktile 5.5.2.7, et uute kohandatud
elamispindade rajamine võiks toimuda tänase Sotsiaalmaja (Kaare tn
7) rekonstrueerimise käigus. Vastav ideestik on rohkem lahti
kirjutatud Jõhvi Sotsiaalmaja arengukavas (kinnitatud Jõhvi
Vallavalitsuse 12.05.2020 määrusega nr 12) ptk 7, lk 11-12.
Samuti on idee ühes hoonekorpuses välja arendada ka
munitsipaaleluruumid vähekindlustatud leibkondadele. Viimane
tähendab osade ebasoodsamalt ning üle omavalitsuse laiali
paiknevate endiste sotsiaalkorterite realiseerimist ning nende asemel
eluruumide väljaehitamist Kaare tn 7 kompleksis.

6.1.5.1, pos 8

Juurde on lisatud kahe teenuse väljaarendamisel kaasa aitamine
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Milles muudatus seisneb või selgitus, miks seda tuleks teha
(sama kajastub ka lisatavas tegevusvajaduses nr 5.5.2.19).

6.1.5.1, pos 9

Avaliku ruumi kohandamise jätkamine erivajadustega inimestele
liiklemise hõlbustamise prioriteedi sõnastust on täiendatud - vastava
kaardistuse (nn linnaruumi inventuuri) läbiviimine ja kohanduste
rakendamine. Samuti on täpsustatud, et lisaks helisignaalile on
tänapäeval veel täiendavaid märguandevõimalusi valgusfooridega
ülekäikude paremaks juhtimiseks.

Peatükk 7

Eelarvestrateegia peatükk esitatud täies mahus uuendatud kujul.
Senikehtiv eelarvestrateegia (aastateks 2021-2024) on kättesaadav
internetiaadressil
https://wd.johvi.ee/?
page=pub_pub_dynobj_file&pid=2523494&file_id=2527478&deskt
op=1017&tid=1&u=20201203101208 lehekülgedel 54-84.

Peatükk 7, tabel 9, Lisatakse projekt nr 48 „Fassaadid korda”, nähes selle rahastamiseks
projekt nr 48
2022. aastas ette 50 000 eurot. Tegevus on mõeldud eesmärgiga
soodustada elamufondi rekonstrueerimist ja avaliku ruumi välisilme
parandamist. Selleks tuleb luua valla eelarvest toetuse taotlemise
võimalus hoonete omanikele. Sarnast praktikat rakendavad ka
mitmed teised Eesti omavalitsused.
Peatükk 7, tabel 9, Vähendatakse osaliselt tegevuse eelarvet 2022. aastas, vabastamaks
projekt nr 16
vahendeid projekti nr 48 (Fassaadide korrastamine) toetusvõimaluse
loomiseks.
Peatükk 7, tabel 9, Vähendatakse tegevuse eelarvet 2022. aastas, vabastamaks vahendeid
projekt nr 21
projekti nr 48 (Fassaadide korrastamine) toetusvõimaluse loomiseks.
Peatükk 7, tabeli 9 Täpsustatakse seletuskirjaline informatsioon tabel 9, projektide nr 16,
seletuskiri lk 73 ja 74 21 ja 48 osas.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik koosseisu häälteenamus.
Eelnõu koostasid arendusnõunik Rein Luuse ja finantsjuht Küllike Olup.

