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Loa andmine discgolfi pargi rajamiseks
Lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord“ § 5 lg
3 ning vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda vallavalitsusele luba avalikus kasutuses oleva discgolfi pargi rajamiseks koostöös MTÜga
Alutaguse Eagle Disc golfi klubi (registrikood 80375872) Jõhvi linnas Ülesõidu tn 3 ja 5 asuvatele
maaüksustele.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Eduard East
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Selgitus
MTÜ Alutaguse Eagle Disc golfi klubi (edaspidi klubi) on pöördunud Jõhvi Vallavalitsuse poole
sooviga rajada Jõhvi valda uus ning täismõõtmetes (18 korviga) disc-golfi rada. Disc-golf on
maailmas viimastel aastatel populaarsust võitnud spordiala, millel on ka Eestis sadu
võistlussportlasi ja tuhandeid harrastajaid, kaasa arvatud Ida-Virumaal ning Jõhvis. Spordiala
eeliseks on, et selle harrastamiseks ei ole vaja kulukaid sporditarbeid ning on füüsiliselt jõukohane
enamusele inimestest, vanusest sõltumata.
Vallavalitsus on leidnud sobiva koha Jõhvi valla omandis olevatel kinnistutel Jõhvi linnas
maaüksustel Ülesõidu tn 3 ja 5 kogupindalaga 49 317 m². Tegemist on Jõhvi linnas paikneva
metsamaaga, mis üldplaneeringu kohaselt on mõeldud säilitada rohealana. Vallavalitsus on
seisukohal, et disc-golfi raja väljaehitamine Ülesõidu tn 3 ja 5 maaüksustel ei ole vastuolus roheala
põhimõtetega, vaid aitab seda väärindada ja kutsub inimesi rohkem looduses liikuma.

Raja projekteerimisel tehakse koostööd maaüksuste naabruses asuva Viru vangla
administratsiooniga, vältimaks tulevikus vangla maaüksuste perimeetri jälgimise tarbetut häirimist.
Maaüksustel asuv haljastus ning viskesuundade õige paigutus aitab võimalikud riskid minimeerida.
Klubi on saanud disc-golf raja ehitamiseks (korvid, viskealad, materjalid) toetuse Riigikogult, raja
paigaldise installeerimine tehakse klubi poolt ühiskondlikus korras. Klubi on valmis katma raja
hoolduse kulud selle esimese kasutusaasta jooksul. Raja ehitamiseks vajalik osaline raie ning
võsatõrje teostatakse vallavalitsuse poolt.
Edasine (alates 2020. a) rajahooldus (heina ja võsa lõikamine, prahi koristus) on plaanitud võtta
vallavalitsuse kommunaalmajanduse kulude hulka (arvestuslikult 1 000 eur aastas).
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.

