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Jõhvi valla arengukava 2007-2015 muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel ja § 37
lõike 7 alusel ning lähtudes avaliku väljapaneku ning arutelu tulemustest.
§ 1. Viia Jõhvi valla arengukavasse 2007 - 2015 järgmised muudatused:
(1) Muuta arengukava pealkirja ja ühes sellega ka kehtivusperioodi ning sõnastada „Jõhvi valla
arengukava 2007-2020“
(2) Muuta osas “Sissejuhatus”
1) leheküljel 6 asuva teise lõike esimest ja (uuelt realt algavat) teist lauset ning sõnastada:
“Arengukava koosneb kahest põhiosast – strateegiast ja tegevuskavast, mille lisana töötatakse
eeloleval aastal välja investeeringute kava 2012 - 2016.
Arengustrateegias Jõhvi 2025 esitatakse valdkondade kaupa olulisemad muutused taustsüsteemis
ning Jõhvi linnas/vallas aastatel 2003-2011.”;
2) leheküljel 6 asuva teise lõike kuuendat lauset ja sõnastada:
„Visandatakse Jõhvi valla tulevikupilt, milleni tahetakse jõuda aastaks 2020.”;
3) leheküljel 6 asuva teise lõike üheksandat lauset ja sõnastada:
„Välja tuuakse kolm strateegilist arendussuunda ehk prioriteeti aastateks 2007-2020.”.
(3) Muuta osas “Jõhvi arengu suundumused ja mõjurid”
1) leheküljel 9 asuvat pealkirja ja sõnastada:
“Jõhvi arengu suundumused ja mõjurid 2003-2011”;
2) leheküljel 10 punkti 1.1.3 esimese lõike esimest lauset ja sõnastada:
“Ida-Virumaa on kaotanud viimase kahekümne aastaga üle 50 tuhande elaniku, mis võrdub rohkem
kui Pärnu suuruse linna tühjaksjäämisega.”;
3) leheküljel 10 punkti 1.2.1 esimest ja teist lõiget ning sõnastada:
“• Võeti vastu ja järk-järgult realiseeriti otsused, mis muudavad kohalikud haigekassa, politseiprefektuuri, kaitseliidu kontorid 1/4 Eestit hõlmavateks regionaalseteks keskasutusteks.
• Võeti vastu otsused Viru vangla, justiitshoone ning kontserdimaja ehitamiseks, mille teeninduspiirkonnaks on samuti 1/4 Eestit. Jõhvi-Ahtmes paikneb nüüdseks ka samas staatuses keskhaigla. Valmis uus Jõhvi Kontserdimaja koos Kultuuri- ja Huvikeskuse ning Muusikakooli ruumidega (2005),
Viru Vangla (2008) ja justiitshoone (2011)”;
4) leheküljel 11 punkti 1.2.4 kolmandat lõiget ja sõnastada:
„Endise Mäehariduskeskuse kinnisvara baasil käivitati Jõhvi Tööstuspark. Tööstuspark osales kuue
Ida-Viru tööstusala ühises turundusprojektis (rahastatud Interreg IIIA Eesti-Soome koostöömeetme
raames). Tänaseks on moodustatud samadest tööstusaladest Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalad,

mis valmistab ette uute ettevõtusalade kasutuselevõttu, Jõhvi vallas on käimas Kotinuka küla territooriumil paikneva tööstus- ja logistikapargi detailplaneerimine.”;
5) leheküljel 11 punkti 1.2.4 viiendat lõiget Regionaalsed suundumised Kirde-Eestis üheksandat
lõiget ja sõnastada:
“• Piirkonna suurim majutusasutus Toila Sanatoorium rajas juurdeehitusena uue saunade ja basseinide kompleksi “Toila termid”, wellnesskeskuse „Orhidee“ ning hetkel on käimas vaba aja veetmise
ala „Toilaland“ ehitamine.”;
6) jätta välja leheküljel 11 punkti 1.2.5 teine lõige;
7) leheküljel 11 punkti 1.2.5 kolmandat alalõiget ja sõnastada:
“Lasteaedades Kalevipoeg ja Sipsik teostati väiksemaid remonte.”;
8) leheküljel 11 punkti 1.2.5 viiendat alalõiget ja sõnastada:
„• Valmis uue lasteaia projekt. 120-kohaline lasteaed “Pillerkaar”, mis rajati meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine“ toetusel 2010. a.”;
9) leheküljel 11 punkti 1.2.5 kuuenda alalõike teist lauset ja sõnastada:
„Valmis Jõhvi Gümnaasiumi spordihoone (2009).”;
10) leheküljel 11 punkti 1.2.5 ja lisada seitsmes alalõige sõnastuses:
„• Mõlema gümnaasiumi hoone energiasäästlikumaks muutmiseks on olemas toetusotsus riigi CO2
kvoodimüügi vahenditest, rekonstrueerimistööd viiakse lõpuni 2012. a jooksul.”;
11) leheküljel 11 punkti 1.2.5 üheksandat alalõiget ja sõnastada:
„Kohtla-Järve Polütehnikumi, Jõhvi Ametikooli ja Kohtla- Järve Kutsekooli baasil moodustati uus
õppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Uus praktilise õppe korpus valmis 2011. a.”;
12) leheküljel 11 punkti 1.2.5 kaheteistkümnendat alalõiget ja sõnastada:
„• Jõhvis töötava ühe erakõrgkooli filiaal. Audentese Ülikool sulges Jõhvi filiaali 2007. aasta lõpus
ning olemasolevad õppegrupid jätkasid tööd Tallinnas. Samas avas 2008. aasta sügisest Jõhvis õppegrupid Mainori Kõrgkool.”;
13) leheküljel 11 punkti 1.2.5 ja lisada kolmeteistkümnes alalõige sõnastuses:
„• Toimib MTÜ Jõhvi Noortekeskus, mis pakub noortele täiendavaid võimalusi vaba aja sisukaks
veetmiseks. Noortekeskuse juures valmis 2007. aastal skatepark ning 2008. aastal pallimänguväljak
koos lastemänguväljakuga.”;
14) leheküljel 12 punkti 1.2.7 esimest alalõiget ja sõnastada:
• Toimetulekutoetust saavate perede hulk näitab aastast 2001 mõningast vähenemist. Pikaajaliste
töötute hulk on stabiliseerunud. Pikaajalise töötuse probleemi leevendamiseks on Euroopa Liidu
abirahasid kasutades valminud aktiviseerimiskeskuse ruumid (Sotsiaalmaja ja Hooldekeskuse
hoonetes), ellu on viidud selle jätkuprojekt Euroopa Sotsiaalfondi toetusel (“Ida-Virumaa Keskregiooni rehabilitatsiooniteenuste võrgustiku loomine vähese konkurentsivõimega inimestele”) ning
käivitamisel on jätkuprojekt. Projektide abil toimub aktiviseerimiskeskuse sisuline töö.”;
15) leheküljel 12 punkti 1.2.7 teist alalõiget ja sõnastada:
“• Narkomaania probleemid on endiselt aktuaalsed, samas on suurenenud Hi-viiruse levik, riskigrupi
moodustavad noored naised ja ka lapsed.”;
16) leheküljel 12 punkti 1.2.7 seitsmendat alalõiget ja sõnastada:
„• Eriarstiteenust käesoleval ajal Jõhvi linnas ei osutata, see teenus on koondunud Ida-Viru Keskhaiglasse Purul.”;
17) leheküljel 12 punkti 1.2.8 neljandat alalõiget ja sõnastada:
”Koostatud on Jõhvi videovalve projekt, mille alusel paigaldatakse Jõhvi linnaruumi turvamiseks
valvekaamerad.”;
18) leheküljel 12 punkti 1.2.9 esimest alalõiget ja sõnastada:
“Suleti Kotinuka prügila. Koostöös naaberomavalitsustega ehitati välja ning võeti kasutusse Uikala
prügila (asub Kohtla valla territooriumil), mis vastab kaasaegsetele prügilatele esitatavatele nõuetele.
Jõhvi vald on AS Uikala prügila aktsionär.”;
19) leheküljel 12 punkti 1.2.9 juurde lisada kaheteistkümnes alalõige sõnastuses:
“Valminud on Jõhvi kesklinna promenaadi I etapp (Mihkli kiriku ümbruse korrastamine), peatselt
valmimas II etapp (Rakvere tänava lõik).”
20) leheküljel 12 punkti 1.2.10 teist alalõiget ja sõnastada:

“• Jõhvi liiklussõlme renoveerimise töö (koos viaduktiga) on hetkel tehnilise projekti valmimise
staadiumis. Vabariigi Valitsus on arvanud Jõhvi liiklussõlme Euroopa Liidu abirahadest (2007-2013)
rahastatavate riiklike infrastruktuuriobjektide hulka. Projekti juhib Maanteeamet.”;
21) leheküljel 13 punkti 1.2.11 esimest alalõiget ja sõnastada:
“• Käivitatud on ühiskanalisatsiooniprojekt, mille käigus ehitatakse ja renoveeritakse Jõhvi linna ja
Jõhvi küla olme- ja sademetevee kanalisatsioonisüsteemid projektis ettenähtud ulatuses.”;
22) leheküljel 13 punkti 1.2.11 kolmandat alalõiget ja sõnastada:
“• Koostatud on Kohtla-Järve ümbruse piirkondliku veevarustussüsteemi renoveerimise tasuvusuuring ning teostusprojekt ja käivitatud EL Ühtekuuluvusfondi projekt (maht ca 700 milj EEK).”;
23) leheküljel 13 punktile 1.2.12 lisada kolmas alalõik sõnastuses:
“• Esitatud on kaks rahastamistaotlust individuaalelamurajoonide soojustrasside rekonstrueerimiseks
Jõhvi linnas.”.
(4) Muuta osas “Arengueeldused”
1) leheküljel 16 punkti 2.6 Juhtimine – Arengut toetavad ressursid, esimest alapunkti ning sõnastada:
“• Ettevõtjasõbralik omavalitsuspoliitika (nt maakondliku arenduskeskuse, SA Ida-Virumaa
Tööstusalad, SA Sillamäe Vabatsooni arendus jms institutsioonide loomine).”;
2) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut toetavad ressursid, teist alapunkti ja
sõnastada:
“• Heatasemelise ja mitmekesise huvitegevuse võimaluste olemasolu (kunstikool, muusikakool,
spordikool, kultuurija huvikeskus, noortekeskus).”;
3) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut toetavad ressursid, viiendat alapunkti
ja sõnastada:
“• Jõuliselt on arenemas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, riik eraldab on eraldanud märkimisväärsed summad õppebaaside renoveerimiseks, ümberehitamiseks ja sisustamiseks.”;
4) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut toetavad ressursid, seitsmendat alapunkti ja sõnastada:
“Koostöö arendamise eesmärgil on sõlmitud lepingud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, Tallinna
Tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga ja Eesti Maaülikooliga.”;
5) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut toetavad ressursid, lisada kaheksas
alapunkt järgmises sõnastuses:
“• Paranenud on noorte spordiga tegelemise võimalused (2007. a. remonditi Jõhvi Vene Gümnaasiumi spordisaal, 2009. a. valmisid Jõhvi spordihoone ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi pallimänguväljakud ja mänguväljak vanemale koolieale koos trenažööridega.”;
6) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut takistavad piirangud, neljandat
alapunkti ja sõnastada:
“• Huvikoolide ja lasteaedade õpetajate palk on väiksem üldhariduskoolide õpetajate palgast.”;
7) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut takistavad piirangud, viiendat alapunkti ja sõnastada:
“• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse hoonekompleks vajab kaasajastamise jätkamist.”;
8) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut takistavad piirangud, kuuendat
alapunkti ja sõnastada:
„Jõhvis puudub tasemel kõrgem õppeasutus (olemasolev on vaid kõrgkooli filiaal);
9) leheküljel 19 punkti 2.12 Haridus ja noorsootöö – Arengut takistavad piirangud, lisada juurde
alapunkti järgmises sõnastuses:
“• Jõhvi Noortekeskuse hoone on halvas tehnilises seisukorras.”;
10) leheküljel 19 punkti 2.13 Tervishoid – Arengut toetavad ressursid, teist alalõiget ja sõnastada:
“Hooldusravi osutamisega tegeleb SA Jõhvi Hooldushaigla. Haigla keskendub oma praeguses tegevuseshooldusravile ning puuetega täiskasvanute ja laste rehabilitatsioonile, kuid tulevikus on plaanis
hooldushaigla baasil multifunktsionaalse hooldus- ja rehabilitatsioonikeskuse väljakujunda-mist,
mis osutab meditsiiniliste teenuste ja rehabilitatsiooni kõrval ka sotsiaalteenuseid.”;

11) leheküljel 19 punkti 2.13 Tervishoid – Arengut toetavad ressursid, kolmandat alalõiget ja
sõnastada:
“Enamus perearste on koondunud ühte majja, Jõhvi Tervisekeskusesse.”;
12) leheküljel 19 punkti 2.13 Tervishoid – Arengut toetavad ressursid, neljandat alalõiget ja
sõnastada:
“• Haigla ruumides töötavad puuetega inimeste rehabilitatsiooni kabinet, MTÜ Noorteabikeskus
(sõltuvushäiretega inimeste nõustamiskabinet), statsionaarne osakond alaealistele ja nooretele narkosõltlastele.”;
13) leheküljel 20 punkti 2.13 Tervishoid – Arengut takistavad piirangud, lisada juurde alalõige
järgmises sõnastuses:
„Eriarstiabi osutamine Jõhvis on katkenud, SA Ida-Viru Keskhaigla ja Haigekassa on koondanud
kogu eriarstiabi Purule ja Kohtla-Järvele.”;
14) leheküljel 20 punkti 2.14 Sotsiaalhoolekanne – Arengut toetavad ressursid, esimest alalõiget ja
sõnastada:
“• Mitmekesise sotsiaalasutuste võrgu olemasolu (sotsiaalmaja, varjupaik, supiköök, vanurite hooldekeskus). Koostöös mittetulundusühingutega osutatakse psühholoogilist abi, sh ka noortele.”;
15) leheküljel 20 punkti 2.14 Sotsiaalhoolekanne – Arengut toetavad ressursid, teist alalõiget ja
sõnastada:
“• Vallas tegutsevad puudega inimeste ja eakate ühendused.”;
16) leheküljel 20 punkti 2.14 Sotsiaalhoolekanne – Arengut toetavad ressursid, neljandat alalõiget ja
sõnastada:
„• Töötukasse Ida-Virumaa osakonna kaudu on võimalik saada töötute ümber- ja täiendõpet. Võrrelduna Jõhvi lähimate suurte omavalitsustega on töötus Jõhvi vallas väiksem.”;
17) leheküljel 21 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut toetavad ressursid, kolmandat alalõiget ja
sõnastada:
“• Täiendavaid võimalusi pakuvad naaberomavalitsuste spordirajatised, sh. 2003. a. valminud Ahtme spordihall, järjest arenev Pannjärve spordikompleks.”;
18) leheküljel 21 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut toetavad ressursid, kaheteistkümnendat
alalõiget ja sõnastada:
„• Jõhvi linnagalerii kontserdimajas ja kunstikooli ruumides on linna näitusesaalid. Ekspositsiooniruumidena kasutatakse ka Jõhvi kindluskirik-muuseumi, kus lisaks püsiväljapanekule toimuvad aegajalt muud näitused”
19) leheküljel 21 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut toetavad ressursid, neljateistkümnendat
alalõiget ja sõnastada:
“• Tugev ja mitmekülgne nn vastav infrastruktuuriasutuste võrk: kontserdimaja, kultuuri- ja huvikeskus, keskraamatukogu, kunstikool, muusikakool, spordikool, Jõhvi spordihall, Tammiku spordihoone, Jõhv Vene Gümnaasiumi väljakul noortekeskus + skatepark”;
20) leheküljel 21 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut toetavad ressursid, kuueteistkümnendat
alalõiget ja sõnastada:
“• Kultuurialase tegevuse järjepidevus, mitmed traditsioonilised üritused (Jõhvi rahvajooks, noorte
korvpalliturniir, jalgrattamaraton, lahtised meistrivõistlused poksis, “Jõhvika maraton” orienteerumises, valla karikavõistlused tõstmises, käsitöölaat “Viru Nikerdaja”, Jõhvi Balletifestival,
Mängude festival, jne)”;
21) leheküljel 21 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut toetavad ressursid, lisada alalõige järgmises
sõnastuses:
„Valminud on Kahula koolimaja ja kiigeplatsi rekonstrueerimistööd, mis laiendavad huvitegevuse
võimalusi vallas.”;
22) leheküljel 21 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut takistavad piirangud, esimest, teist,
kolmandat ja neljandat alalõiget ja sõnastada:
“•Kontserdimaja/ Kultuuri- ja huvikeskuse ühendus linnasüdamega on korrastamata (laheneb Jõhvi
kesklinna promenaadi valmimisega eeloleva paari aasta jooksul).;
• Nn infrastruktuuriasutuste nõrk materiaalne baas – osa olemasolevaid hooned vajavad remonti ja
juurdeehitusi (Kunstikool, Seltsimaja), tehniline inventar uuendamist.”;

• Spordialase materiaalse infrastruktuuri (spordibaaside) vähesus, v.a. Jõhvi spordihall, koolide
remonditud ujulad. Remonti vajab Tammiku spordihoone, ilma tribüünideta on jalgpalliväljak ja
nõuetele ei vasta koolide spordiväljakud. Kergejõustiku harrastamise tingimused on kasinad. Samuti
ei ole vallas piisavalt mänguväljakuid ja puhkealasid
• Karjamaa spordi- ja puhkebaasi majutustingimused ei ole kaasaja nõuetele vastavad.”
23) leheküljel 22 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut takistavad piirangud, jätta ära kümnes
alalõige;
24) leheküljel 22 punkti 2.16 Kultuur ja sport – Arengut takistavad piirangud, lisada juurde alalõige
sõnastuses:
“* Majutuskohtade nappus Jõhvis siinsete suuremate ürituse mujalt tulevatele külastajatele.”
25) leheküljel 23 punkti 2.19 Veevarustus ja kanalisatsioon – Arengut toetavad ressursid, jätta ära
kuues alalõige;
26) leheküljel 23 punkti 2.19 Veevarustus ja kanalisatsioon – Arengut takistavad piirangud,
sõnastada esimese alalõigu esimene lause:
“Paljud Jõhvi eramajadest on veel kanalisatsioonivõrku ühendamata.”;
27) leheküljel 23 punkti 2.20 „Soojamajandus – Arengut toetavad ressursid, esimest ja teist alalõiget
ning sõnastada need:
„• Linna ja Jõhvi küla ning Tammiku alevikku varustab soojaga Eesti suuruselt teine soojatootja AS
Kohtla-Järve Soojus, kelle võrgupiirkonda kuulutakse koos Kohtla-Järve Ahtme linnaosaga. Soojusvarustuse paremaks kindlustamiseks valmis ettevõttel uus gaasikatlamaja, mis on kavandatud kasutada reserv- ja tipukoormuse katlamajana.”;
• Piirkonnas (Järve linnaosas) tegutseb piisava võimsusega soojatootja OÜ VKG Energia, mis peale
ühendustrassi väljaehitamist on Jõhvi perspektiivne soojavarustaja. VKG Grupp on omandanud AS
Kohtla-Järve Soojuse 100% aktsiapaki, seega on ühe konsortsiumi koosseisus nii soojatootmine kui
jaotusvõrgud.”;
28) leheküljel 23 punkti 2.20 „Soojamajandus – Arengut toetavad ressursid, lisada juurde alalõige
järgmises sõnastuses:
„• Valmis Jõhvi ja naabervaldade energiamajanduse kompleksuuring koos arengusuundadega aastani
2030 (teostaja Tallinna Tehnikaülikool). Töö raames tehti hulk alusuuringuid soojamajanduse allvaldkondades, sh. Valmisid kolme Jõhvi eritüüpse kortermaja energiaauditid.”;
29) leheküljel 23 punkti 2.20 „Soojamajandus – Arengut takistavad piirangud, neljandat alalõiget ja
sõnastada:
“Puudub soojustrass Järve linnaosast Jõhvini, mis võimaldaks sealse jääksoojuse siin kasutusele võtta.”;
30) leheküljel 23 punkti 2.20 „Soojamajandus – Arengut toetavad ressursid, lisada juurde alalõige
järgmises sõnastuses:
“• AS Kohtla-Järve Soojuse vana põlevkivil töötav katlamaja saab töötada veel vaid piiratud aja
jooksul, keskkonnanõuetest tulenevalt läheb katlamaja sulgemisele.”;
31) leheküljel 24 punkti 2.22 „Telekommunikatsioon ja side – Arengut toetavad ressursid, neljandat
alalõiget ja sõnastada:
“• Jõhvit läbib üleriigilise sidevõrgu valguskaabel, informatsiooni läbilaskevõime on sel kaablil tänapäeva mõistes piiramatu. Projekti EstWind raames ehitatakse välja valguskaabel Jõhvist Kuremäele,
millega paranevad ka Jõhvi linna kagupiirkonna ning Kose küla elektroonilise side võimalused.”;
31) leheküljel 24 punkti 2.23 Looduskeskkond – Arengut takistavad piirangud, jätta ära esimene
alalõige.
(5) Muuta osas “Arengumudel” leheküljel 35 punkti 6.2.3.1. “Jõhvi arengut toetavad strateegilised
suunad ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks lahendatavad ülesanded”, esimest lauset ja
sõnastada:
“Esimene samm tulevikupildi muutmiseks 2025 aastal tõelisuseks on strateegiliste arendussuundade
määratlemine aastateks 2007-2020.”.

(6) Muuta osas “Tegevusvajaduste kava 2007 – 2013 valdkondade ja strateegiliste arendussuundade
alusel”:
1) leheküljel 38 punkti 7.1 Identiteet ja maine, jaotuses 7.2.1, jättes ära alapunkti 7.1.1.2;
2) leheküljel 38 punkti 7.2 Juhtimine, jaotuses 7.2.1 Arendussuund: toimekeskkonna arendamine,
alapunkti 7.2.2.3 ja sõnastada:
“Vallavalitsuse üleviimine seltsimaja ruumidesse, seltsimaja ruumide osalise üleviimisega noortekeskuse hoonesse ning tulevikuperspektiivis kontserdimaja juurdeehitusse.”;
3) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses jaotuses 7.3.1 Arendussuund:
inimressursi tugevdamine, alapunkti 7.3.1.2 ja sõnastada:
“7.3.1.2 Projektifondi loomine iga-aastaste väikeprojektide konkursi läbiviimiseks noorsoo- organisatsioonidele, -klubidele, õpilasesindustele ja ühendustele tegevuste ja algatuste tõhustamiseks ning
suuremate projektide omaosaluse finantseerimiseks”;
4) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, alapunkti 7.3.1.3 ja sõnastada:
„7.3.1.3 Koostöös ettevõtete, Töötukassa, kutseliitude, haridusasutustega karjäärinõustamise süsteemi väljaarendamine, mis suudaks kaasata nii noori kui täiskasvanuid”;
5) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, jättes ära alapunktid 7.3.1.5, 7.3.1.8, 7.3.1.10, 7.3.1.11, 7.3.1.13 ja 7.3.1.17;
6) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, alapunkti 7.3.1.7 ja sõnastada:
“7.3.1.7 Lasteaedade õpetajate ja õpetajaabide erialane täiendkoolitus”;
7) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, alapunkti 7.3.1.15 ja sõnastada:
“7.3.1.15 Haridusasutuste õpilaste ja pedagoogide üle-eestilise ja rahvusvaheliste koostööprojektide
toetamine, Jõhvi kahe gümnaasiumi vahelise koostöö tõhustamine.”;
8) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, alapunkti 7.3.1.20 ja sõnastada:
“7.3.1.20 Kriisikavade koostamine valla haridusasutustes.”;
9) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, alapunkti 7.3.1.24 ja sõnastada:
“7.3.1.24 Jõhvist pärit üliõpilastele ja kutseõppuritele toetussüsteemi (stipendiumid) jätkamine ja
edasiarendamine“;
10) leheküljel 39 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.1 Arendussuund: inimressursi
tugevdamine, lisada alapunkt ja sõnastada:
“Elukestvat õpet toetavate projektide soodustamine.”;
11) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.3 ja sõnastada:
„7.3.2.3 Jõhvi Muusikakooli õppevahendite uuendamine ja ruumide kohandamine (esinemisruum)”;
12) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.6 ja sõnastada:
„7.3.2.6 Karjamaa laagri väljaarendamine: laagri hoonete kapitaalremondi jätkamine”;
13) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.9 ja sõnastada:
“7.3.2.9 Kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamine haridusasutustes: õpetajate täiendkoolitus,
vastava taristu ja tehnilise varustatuse parandamine.”;
14) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.12 ja sõnastada:
“7.3.2.12 Kaasaja nõuetele vastava Jõhvi Gümnaasiumite rekonstrueerimine ja algklassidele või
gümnaasiumiastmele uue koolimaja ehitamine.”;
15) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, lisada alapunkt järgmises sõnastuses:
“7.3.2.13 Riigigümnaasiumi rajamine Jõhvi.”;

16) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.14 ja sõnastada:
“7.3.2.14 Jõhvi gümnaasiumite keeleõppealase ja loodus-tehniliste teaduste õppevahenditega varustatuse parandamine.”;
17) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.15 ja sõnastada:
“7.3.2.15 Jõhvi Vene Gümnaasiumi staadioni kaasajastamise jätkamine, kaitsva heki rajamine Raudtee tänava poolsesse serva”;
18) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.3.2.16 ja sõnastada:
“7.3.2.16 Jõhvi Vene Gümnaasiumi renoveerimise jätkamine vastavalt valmivale rekonstrueerimisprojektile (sh fassaadi taastamine, elektri-, vee- ja kanalisatsioonivõrkude, valgustuse väljavahetamine, kooliaia korrastamine, tuleohutussüsteemide kaasajastamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi korrastamine”;
19) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, jättes ära alapunkti 7.3.2.18;
20) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, alapunkti 7.3.3.1 ja sõnastada:
“7.3.3.1 Koolieelsetes lasteasutustes Sipsik ja Kalevipoeg baasil süvendatud keeleõppe programmi
(sh keelekümblus), ettevõtlikkuse õppe (programm Ettevõtlik kool), tervislike ja säästlike eluviiside
õpetamise (programm “Tervist edendav lasteaed”) edasiarendamine”;
21) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, alapunkti 7.3.3.4 ja sõnastada:
“7.3.3.4 Haridus- ja noorsootööasutuste olmetingimuste parendamine ja renoveerimine.”;
22) leheküljel 40 punkti 7.3 Haridus ja noorsootöö, jaotuses 7.3.2 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, lisada juurde alapunktid järgmises sõnastuses:
“7.3.3.6 Linnalaagrite korraldamine lastele (sisuka vaba aja veetmise võimaluse pakkumiseks koolivaheaegadel)
7.3.3.7 Õpilasesinduste ja noorteparlamendi suurem kaasamine valla otsustusprotsessidesse.”;
23) leheküljel 41 punkti 7.4 Tervishoid, jaotuses 7.4.1 Arendussuund: Inimressursi tugevdamine,
alapunkti 7.4.1.6 ja sõnastada:
“7.4.1.6 Koostatava Jõhvi valla terviseprofiili (mida käsitletakse kui temaatilist arengukava terviseedenduslike tegevuste kohta) järgsete tegevuste ja projektide elluviimine.”;
24) leheküljel 41 punkti 7.4 Tervishoid, jaotuses 7.4.2 Arendussuund: Toimekeskkonna arendamine,
alapunkti 7.4.2.2 ja sõnastada:
“7.4.2.2 Eriarstiabi teenuse osutamise taastamise toetamine Jõhvis.”;
25) leheküljel 41 punkti 7.4 Tervishoid, jaotuses 7.4.2 Arendussuund: Toimekeskkonna arendamine,
jättes välja alapunkti 7.4.2.4;
26) leheküljel 41 punkti 7.4 Tervishoid, jaotuses 7.4.2 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe suurendamine, alapunkti 7.4.3.1 ja sõnastada:
“7.4.3.1 Osalemine tervislike linnade liikumises vastavalt terviseprofiili tegevuskavale.”;
27) leheküljel 41 punkti 7.5 Sotsiaalhoolekanne, jaotuses 7.5.1 Arendussuund: Inimressursi tugevdamine suurendamine, alapunkte 7.5.1.8 ja 7.5.1.8 ja sõnastada
“7.5.1.8 Jõhvi narkoennetusstrateegia ja tegevuskava väljatöötamine. Koostöö tõhustamine
uimastiennetuse alal erinevate ametkondade vahel: politsei, sotsiaal-, tervishoiu ja haridussüsteemi
vahel.
7.5.1.9 Perspektiivis sotsiaaltöötaja ametikoha loomine ja rakendamine valla lasteaedades.”;
28) leheküljel 41 punkti 7.5 Sotsiaalhoolekanne, jaotuses 7.5.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkte 7.5.2.6 ja 7.5.2.7 ja sõnastada
“7.5.2.6 Jõhvi Sotsiaalmaja renoveerimise jätkamine.
7.5.2.7 Taaskasutuskeskuse loomine ja keskuse tegevuse käivitamine.”;
29) leheküljel 41 punkti 7.5 Sotsiaalhoolekanne, jaotuses 7.5.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkte 7.5.2.10 ja 7.5.2.11 ja sõnastada

“7.5.2.10 Toetatud elamise teenuse laiendamine.
7.5.2.11 Pansionaat- tüüpi sotsiaalelamute rajamise toetamine eakatele.”;
30) leheküljel 41 punkti 7.5 Sotsiaalhoolekanne, jaotuses 7.5.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, lisada alapunkt 7.5.2.13 sõnastuses:
“7.5.2.13 Puuetega laste päevakeskuse loomine, lapsehoiuteenuse ja peret toetavate tugiteenuste
väljaarendamine (sh. perspektiivse ööpäevaringse hoiuteenuse loomine).”;
31) leheküljel 42 punkti 7.5 Sotsiaalhoolekanne, jaotuses 7.5.3 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, alapunkti 7.5.3.3 ja sõnastada:
“7.5.3.3 Puudega inimeste tööhõive tagamise projektide toetamine.”;
32) leheküljel 42 punkti 7.6 Turvalisus, jaotuses 7.5.2 Arendussuund: Toimekeskkonna arendamine,
alapunkti 7.6.1.1 ja sõnastada:
“7.6.1.1 Jõhvi linna videovalvesüsteemi väljaehitamine.”;
33) leheküljel 42 punkti 7.6 Turvalisus, jaotuses 7.6.1 Arendussuund: Toimekeskkonna arendamine,
alapunkt 7.6.1.5 jätta välja;
34) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.1 Arendussuund: Inimressursi
tugevdamine, alapunkte 7.7.1.2 ja 7.7.1.3 ja sõnastada:
“7.7.1.2 Külaseltside ja -vanemate tegevuse soodustamine, koolitusinfo edastamine, vajadusel
koolitusel osalemise kulude katmine.
7.7.1.3 Treenerite ja huvikoolide õpetajate töötasude viimine samale tasemele üldhariduskoolide
õpetajate töötasudega.”;
35) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.7.2.3 ja sõnastada:
“7.7.2.3 Jõhvi staadioni ehitamine.”;
36) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkt 7.7.2.4 jätta välja;
37) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkte 7.7.2.6, 7.7.2.7 ja 7.7.2.8 ja sõnastada:
“7.7.2.6 Jõhvi valla suveürituste läbiviimiseks välilava soetamine.
7.7.2.7 Kultuuri- ja Huvikeskuse ning Seltsimaja restruktuureerimine ja ühise arengukava väljatöötamine.
7.7.2.8 Jõhvi Kindluskiriku Muuseumi arendamine: ettevalmistustööd kindluskiriku täiendavaks
renoveerimiseks, Kindluskiriku rõdu juurdeehitus.”;
38) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.7.2.10 ja sõnastada:
“7.7.2.10 Jõhvi muuseumi rajamine.”;
39) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkt 7.7.2.13 jätta välja;
40) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti7.7.2.15 ja sõnastada:
“7.7.2.15 Seltsimaja hoone renoveerimise põhiprojekti koostamine ja hoone renoveerimine.”;
41) leheküljel 42 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkte 7.7.2.17, 7.7.2.18 ja 7.7.2.19 (leheküljel 43) ja sõnastada:
“7.7.2.17 Motokrossi-, jalgaratta-, motokelkude-, ATVde, kardi- jms radade asukoha määramine ja
väljaehitamine.
7.7.2.18 Tammiku spordihoone remont ja inventari soetamine.
7.7.2.19 Jalgrattateede rajamine Illuka (Pannjärve spordikompleks) ja Toila (mererand) suunal ja
Tartu maanteel Tammikuni. Tänavate korrastamisel märkida jalgratturite rajad. Naaberomavalitsuste
ja Maanteeametiga koostöös kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamine.”
42) leheküljel 43 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkt 7.7.2.20 jätta välja;
43) leheküljel 43 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, lisada alapunktid 7.7.2.23, 7.7.2.24, 7.7.2.25 ja 7.7.2.26 järgmises sõnastuses:
“7.7.2.23 Kose ja Tammiku spordiplatsi ning Kotinuka motoplatsi (endine lõhkeainelao plats) maa

munitsipaliseerimine.
7.7.2.24 Sise-skatepargi arendamise soodustamine.
7.7.2.25 Ida-Virumaa keskregiooni sporditöö toetamise põhimõtete ja spordirajatiste ühise kasutamise ning arendamise plaani väljatöötamine.
7.7.2.26 Tammiku aherainepuistangule seiklusradade rajamine.”
44) leheküljel 43 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.3 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, alapunkte 7.7.3.3 ja 7.7.3.4 järgmiselt:
“7.7.3.3 Traditsiooniliste rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamine ja oma võistlussarja väljakujundamine.
7.7.3.4 Rahvus- ja pärimuskultuuride säilimist toetavate tugimeetmete väljatöötamine.”;
45) leheküljel 43 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.3 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, alapunkt 7.7.3.5 jätta välja;
46) leheküljel 43 punkti 7.7 Kultuur ja sport, jaotuses 7.7.3 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, lisada alapunktid 7.7.3.8 ja 7.7.3.9 järgmiselt:
“7.7.3.8 Teatri- ja etendustegevuse toetamine.
7.7.3.9 Valla spordibaaside viimine ühise administreerimise alla.”;
47) leheküljel 43 punkti 7.8 Avalik ruum ja heakord, jaotuses 7.8.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.8.1.4 jätta välja;
48) leheküljel 43 punkti 7.8 Avalik ruum ja heakord, jaotuses 7.8.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.8.1.5 järgmiselt:
“7.8.1.5 Jõhvi linna ja valla miljööväärtuse suurendamine - linnapargi ja haljasalade
puhkepiirkonnaks arendamine – renoveerimistööde jätkamine, sealhulgas terviseradade renoveerimine, teede ja väikevormide rajamine jms.”;
49) leheküljel 43 punkti 7.8 Avalik ruum ja heakord, jaotuses 7.8.1 Arendussuund: Toimekeskkonna arendamine, alapunktid 7.8.1.11 ja 7.8.1.12 järgmiselt:
“7.8.1.11 Jõhvi kalmistu korrastusprojekti koostamine ja teostamine, digitaalse kalmisturegistri
rakendamine.
7.8.1.12 Lemmikloomade jalutusväljakute rajamine elamurajoonidesse, koerteregistri sisseseadmine
ja lemmikloomakalmistu rajamine.”;
50) leheküljel 43 punkti 7.8 Avalik ruum ja heakord, jaotuses 7.8.1 Arendussuund: Toimekeskkonna arendamine, alapunkti 7.8.1.16 järgmiselt:
“7.8.1.16 Edise piirkonna (mõis, vasall-linnuse ase ja kontaktvöönd) arendusprojekt – turismi ja
teeninduse planeerimine seoses Tallinn-Narva mnt. Kukruse-Jõhvi lõigu ümberehituse valmimisega.”;
51) leheküljel 44 punkti 7.9 Teed ja transport, jaotuses 7.9.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.9.1.1 järgmiselt:
“7.9.1.1 Teede ja tänavate remont ning tolmuva katte alla viimine, parkimisplatside rajamine:
Jõhvi linn:
• Jaama tn rekonstrueerimine (2011. a);
• Raudtee tn rekonstrueerimine alates Lille tn kuni Uue/Kooli ringristmikuni (koos ristmiku
väljaehitamisega) 2012. a;
• Kooli tn rekonstrueerimine Jaama tn kuni Uue/Kooli ringristmikuni 2012. a;
• Nooruse tn rekonstrueerimine Jaama kuni Rahu tn lõik (vastavalt lepingule Siseministeeriumiga, 2012. a);
• Kalmistu tee asukoha muutmine 2012. a (min 50 m praegusest asukohast loode poole);
• Rahu tn rekonstrueerimine Rakvere tn-st kuni Muru tn-ni (2012. a);
• Veski tn rekonstrueerimine Allika tn-st kuni Jaama tänavani (2012. a);
• Linda tn rekonstrueerimine Narva mnt-st kuni busside lõpp-peatuseni (2012. a);
• Kergliiklustee rajamine Tammiku teeristist kuni II Tartu põiguni (2012. a);
• Rakvere tn rekonstrueerimine (2013. a);
• Uus tn pikenduse rekonstrueerimine kuni Sompa tänavani 2013. a;
• Puru tee läbimurde rajamine (2014. a);
• II Tartu põik ja Tartu mnt rekonstrueerimine (2014. a);

• Hotelli ligipääsu rajamine (Pargi tn 38).
Külad:
• 5 km tolmuvaba katte ehitus külades (lõiguti, 2 km 2012. a ja 3 km 2013. a);
• Kose küla tänavate rekonstrueerimine 2 km 2012. a;
• Puru-Jaamaküla teede rekonstrueerimine (lõiguti);
• Paljualuse teede rekonstrueerimine (lõiguti);
• Edise teede rekonstrueerimine (lõiguti);
• Kahula külatänava otsast kuni koolimajani (e. bussipeatuseni).”
52) leheküljel 44 punkti 7.9 Teed ja transport, jaotuses 7.9.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.9.1.5 järgmiselt:
“7.9.1.5 Teemaplaneeringu "Jõhvi linna liiklusskeem" jätkamine ja laiendamine valla territooriumile
uue üldplaneeringu protsessi käigus.”;
53) leheküljel 44 punkti 7.9 Teed ja transport, jaotuses 7.9.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.9.1.8 järgmiselt:
“7.9.1.8 Tööstuspargialadele raskeveokite juurdepääsu planeerimine ja rajamine.”;
54) leheküljel 45 punkti 7.9 Teed ja transport, jaotuses 7.9.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.9.1.12 järgmiselt:
“7.9.1.12 Koostöös õppesõitu korraldavate firmadega õppesõiduplatsi väljaarendamise soodustamine.”;
55) leheküljel 45 punkti 7.10 Veevarustus ja kanalisatsioon, jaotuses 7.10.1 Arendussuund:
Toimekeskkonna arendamine, alapunkti 7.10.1.5 järgmiselt:
“7.10.1.5 Tsentraalveevarustuse täiendav rajamine küladesse koostöös ASiga Eesti Energia
Kaevandused.”;
56) leheküljel 45 punkti 7.12 Elamumajandus, jaotuses 7.12.1 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.12.1.3 järgmiselt:
“7.12.1.3 Elamute energiakasutuse parendamisele kaasaaitamine.”;
57) leheküljel 46 punkti 7.13 Ettevõtlus, jaotuses 7.13.2 Arendussuund: Toimekeskkonna
arendamine, alapunkti 7.13.2.9 ja sõnastada:
“7.13.2.9 Kiriku nn Leeriaugu arendamine külastajatele atraktiivseks keskkonnaks, koostöös kiriku,
Jõhvi Muuseumi Seltsiga ja Muinsuskaitseametiga (aastaringsete ürituste korraldamine, keskaegsete
kaitserajatiste väljakaevamine ja püsieksponeerimine, muuseumi abiruumide rajamine jms).”
58) leheküljel 46 punkti 7.13 Ettevõtlus, jaotuses 7.13.3 Arendussuund: Sotsiaalse sidususe
suurendamine, alapunkti 7.13.3.1 ja sõnastada:
“7.13.3.1 Jõhvi valla turismi arenduskava uuendamine.”
(7) Muuta osas “Prioriteetsused”:
1) leheküljel 47 punkti 8. Prioriteetsused esimene tekstiline lõik jätta välja ning arengukava
terviktekstis nummerdada punkti 8 all määratud prioriteetsused kronoloogiliselt;;
2) leheküljel 48 punkti 8.1 Jõhvi linna 2004-2007 prioriteetsete investeerimistegevuste ellurakendumisest ja aktuaalsus perioodil 2007-2013, jätta kogumahus välja;
3) leheküljel 48 punkt 8.2 sõnastada:
“8.2 Valdkondadevaheline prioriteetsus 2007 – 2020”;
4) leheküljel 49 punkti 8.2 Valdkondadevaheline prioriteetsus 2007 – 2020 esimene alapealkiri
sõnastada:
“Valdkondade prioriteetsus määratleti 2007-2020 arengukava perioodiks järjekorras:”;
5) leheküljel 50 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.1
Haridus ja noorsootöö, loendit ning seada uus prioriteetide järjestus ja sõnastada:
“1. Koolihoonete vastavusseviimine kaasaja nõuetele, sealhulgas Jõhvi Gümnaasiumile uue
algklasside- või gümnaasiumiosa juurdeehitamine.
2. Riigigümnaasiumi rajamine Jõhvi.
3. Kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamine haridusasutustes: õpetajate täiendkoolitus, vastava
taristu ja tehnilise varustatuse parandamine.

4. Koostöös ettevõtete, Töötukassa, kutseliitude, haridusasutustega karjäärinõustamise süsteemi
väljaarendamine, mis suudaks kaasata nii noori kui täiskasvanuid.
5. Gümnaasiumide reaalsuundade arendamine koostöös kõrgkoolide ja kohalike ettevõtetega, lasteaedades ja koolides ettevõtlikkuse suuna arengu toetamine.
6. Koolieelse hariduse ja huvihariduse spetsialistide töötasude viimine samale tasemele üldhariduskoolide õpetajate töötasudega.
7. Projektifondi loomine iga-aastaste väikeprojektide konkursi läbiviimiseks noorsoo- organisatsioonidele, õpilasesindustele, klubidele ja ühendustele tegevuste ja algatuste tõhustamiseks ning
suuremate projektide omaosaluse finantseerimiseks.
8. Üldhariduskoolide rahvusvahelise koostöösidemete laiendamine.
9. Kõrgkoolidega intensiivistada koostööd erinevates ainevaldkondades.
10. Noortekeskuse töö ja tegevusvaldkondade laiendamine.”
6) leheküljel 51 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.2
Majandus, alamjaotusese “Veevarustus ja kanalisatsioon” punkte 2 ja 3 ning sõnastada:
“2. Tammiku aleviku ühendamine Ahtme kanalisatsioonisüsteemiga, Edise aiandi piirkonna
ühendamine Jõhvi linna kanalisatsioonisüsteemiga, reoveepuhasti rajamine Kose külla.
3. Tsentraalveevarustuse täiendav rajamine küladesse koostöös ASiga Eesti Energia Kaevandused.”;
7) leheküljel 51 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused alajaotuse 8.3.2
Majandus, alamjaotusese “Ettevõtlus” punkti 2 ja sõnastada:
“2. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalad jätkuv arendamine (sh Inkubaatorteenuse väljaarendamine
Jõhvis).”
8) leheküljel 51 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.3
“Kultuur ja sport”, loendit ning seada uus prioriteetide järjestus ja sõnastada:
“1. Jalgrattateede rajamine Illuka (Kose ja Pannijärve spordikompleksi) ning Toila (mererand)
suunal. Linna tänavate korrastamisel märkida jalgratturite rajad. Naaberomavalitsuste ja
Maanteeametiga koostöös kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamine, sh. planeerida ka
vallasisene kergliiklus (Tammiku-Jõhvi jms).
2. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse ja Seltsimaja tegevuste ühtse juhtimise alla viimine, jätkuv
arendamine Jõhvi valla rahvakultuuri keskusena. Selleks Jõhvi Kontserdimaja juurdeehituse
projekteerimine ning ehituse rahastamisvõimaluste leidmine.
3. Jõhvi staadioni ehitamine.
4. Spordi- ja mänguväljakute rajamine elamukvartalitesse ning külakeskustesse.
5. Treenerite ja huvikoolide õpetajate töötasude viimine samale tasemele üldhariduskoolide õpetajate
töötasudega. Koolide spordiväljakute renoveerimine.
6. Koolide spordiväljakute renoveerimine
7. Terviseraja väljaehitamine Jõhvi linnaparki
8. Jõhvi parki rannavolle ja -jalgpalli platsi rajamine
9. Linnapargi laululava üldine renoveerimine, sh elektrisüsteemi taastamine.
10. Jäähalli ja ujula ehitus
11. Jõhvi raamatukogu juurdeehitus: väikeste boksidega õppesaali ja muusikasaali
eelprojekteerimine ja ehitus, avaliku internetipunkti laiendamine. Tammiku raamatukogu
laiendamine (välja arendada nn. infokeskus, sh avalik internetipunkt).
12. Valgustatud liuvälja rajamine linna koos uiskude laenutamisega (vald peaks toetama
erainitsiatiivi).
13. Tammiku aherainepuistangule seiklusradade rajamine.”
9) leheküljel 52 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.4
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, lisada alamjaotusesse “Sotsiaalhoolekanne” juurde uued
prioriteetsused:
• teise prioriteetsusastme tegevuseks nimetada järgmine tegevus:
“2. Sotsiaaltöötajate turvalisuse tagamiseks meetmete väljaarendamine: töökeskkonna kohandamine
ja turvasüsteemi loomine”;
• kolmanda prioriteetsusastme tegevuseks nimetada järgmine tegevus:
“3. Erivajadustega eelkooliealiste laste lapsehoiuteenuse loomine”.

• muuta neljanda prioriteetsusastme tegevust ja sõnastada:
“4. Dementsete eakate hooldus- ja päevahoiuteenuste väljaarendamine”;
• muuta seitsmenda prioriteetsuse tegevusi ja sõnastada:
“Jõhvi Sotsiaalmaja ja Jõhvi Hooldekeskuse renoveerimise jätkamine,”;
• muuta kaheksanda prioriteetsuse tegevusi ja sõnastada:
“Erivajadustega inimeste liikumisvõimaluste parandamine avalikus ruumis (Ratastooli- ja kaldteede
ehitus ning tänavate kohandamine liikumispuudega inimestele liiklemiseks ja juurdepääsu
võimaldamiseks avalikesse asutustesse, helisignaaliga valgusfooride paigaldamine Jõhvi kesklinna,
et võimaldada nägemispuudega inimestel iseseisvalt liikuda.”;
10) leheküljel 52 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.4
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, lisada alamjaotuse “Sotsiaalhoolekanne” jätta prioriteetsuste
loendist välja järgnevad tegevused:
“5. Toetatud töökohtade süsteemi loomine: avaliku sektori poolt tellitavate sobivate tööde
kaardistamine ning sotsiaalabi vajavate elanike süsteemipärane kaasamine neil töödel.
6. Töökeskuste loomine erivajadustega inimestele toetatud ja kaitstud töö osutamiseks.
9. Helisignaaliga valgusfooride paigaldamine Jõhvi kesklinna, et võimaldada nägemispuudega
inimestel iseseisvalt liikuda.
10. Sotsiaaltöötajate erialaline ja meeskonnatöö täiendkoolitus ning supervisioon e. tööjuhendamine.
13. Erivajadustega (puudega) inimeste päevakeskuse tegevuse toetamine.
14. Ema-lastekaitse projektide (tugikeskused, varjupaigad) elluviimise toetamine.
15. Kasuperede võrgustiku loomine, koolitamine ja toetamine.
16. Kohandatud elamispindade välja ehitamine liikumispuudega inimestele toetatud ja kogukonnas
elamise teenuse välja arendamine psüühilise erivajadusega inimestele.
17. SA Jõhvi Hooldekeskuse hoone renoveerimise lõpule viimine: 3. ja 4. korruse välja ehitamine
kujundatava multifunktsionaalse sotsiaalhoolekande keskuse osana.
18. Erivajadustega noorte integreerimine tavaellu koostöös Jõhvi Noortekeskusega.
19. Eelkooliealiste laste lapsehoiuteenuse loomine.
20. Taaskasutuskeskuse loomine (ruumide renoveerimine ja sisustamine) ja keskuse tegevuse käivitamine.
21. Noorte tööhõive parandamise meetmete väljatöötamine.”;
11) leheküljel 52 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.4
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, sõnastada esimese prioriteetsusastme tegevus:
“1. Valla tervishoiupoliitika kujundamine- arengukava (terviseprofiili) väljatöötamine, tervistedendavate tegevuse arendamine.”;
12) leheküljel 53 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.4
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, alamjaotusesse “Tervishoid” lisada uued prioriteetsused:
“Sõltuvushäiretega noorte ambulatoorse ja statsionaarse ravi ning nõustamise ja
rehabilitatsioonikeskuse tegevuse toetamine.
Tervist ja tervislikku elukeskkonda väärtustava hoiaku kujundamisele suunatud teavitus- ja
ühistegevuse toetamine, sh. Terviseedenduse teemapäevade väljakujundamine ning terviseürituste
sidumine valla traditsiooniliste üritustega.”
13) leheküljel 53 punkti 8.3 Valdkonnasisesed tegevusvajaduste prioriteetsused, alajaotuse 8.3.4
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, alamjaotusest “Tervishoid” arvata välja järgnevad tegevused:
“2. Perearstikeskuse hoone ja selle ümbruse heakorrastamise toetamine.
4. Sõltuvushäiretega noorte ambulatoorse ravi ja nõustamise toetamine.
5. Sõltuvushäiretega noorte statsionaarse ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse tegevuse toetamine.
8. Terviseedenduse teemapäevade väljakujundamine: terviseürituste sidumine traditsiooniliste valla
üritustega.
9. Tervishoiutöötajate erialaline ja meeskonnatöö täiendkoolitus.
11. Aktiivne osalemine tervislike linnade liikumises.
12. Tervistedendavatele omavalitsustele esitatavate nõuete täitmine ja vastava tegevuskava
vastuvõtmine.”;

14) leheküljel 53 punkti 8.4 Valdkondadevaheline tegevuste prioriteetsus maaelu arengu
vaatevinklist, esimese kuni viienda prioriteetsusastme tegevust ja sõnastada:
„ 1. Teede ja tänavate remont ning tolmuvaba katte alla viimine, parkimisplatside rajamine;
Jalgrattateede rajamine Kose-Illuka (Pannijärve spordikompleks) ja Toila (mererand) suunal, valla
siseselt kergliiklusteed Edise küla suunal, Tartu maanteel Tammikuni ning Kahula koolimaja ja
ridaküla teeotsa ühendamine. Tänavate korrastamisel märkida jalgratturite rajad. Naaberomavalitsuste ja Maanteeametiga koostöös kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamine.
2. Tsentraalveevarustuse täiendav rajamine küladesse koostöös AS-iga Eesti Energia Kaevandused.
3. Jõhvi valla haljasalade ja puisniitude korrastamine ja edaspidine hooldamine;
Külakeskuste jt. olemasolevate või planeeritavate avalikuks kasutamiseks mõeldud alade
heakorrastamine, vajadusel detailplaneerimine ja maa munitsipaliseerimine (nt. Edise metsapark,
Kahula kiigeplats jt); Tammiku tiigi ümbruse korrastamine.
4. Uute mängu- ja spordiväljakute rajamine ning olemasolevate spordiväljakute renoveerimine
elamukvartalites ja külakeskustes; Tammiku rahvamaja lava ja elektrisüsteemi rekonstrueerimine,
inventari uuendamine; Tammiku spordihoone remont (seinte ja laepealse soojustamine, inventari
soetamine).
5. Maa kultuurielu säilitamiseks ja tugevdamiseks valla elanike initsiatiivi toetamine (külapäevade
korraldamine jne); külavanemate koolitusvajaduste väljaselgitamine ja selle organiseerimine;
koostöö külade arengukavade koostamisel ja piirkondlike planeeringute koostamisel; “Külatubade”
loomine valla tõmbekeskustesse.”;
15) leheküljel 53 punkti 8.4 Valdkondadevaheline tegevuste prioriteetsus maaelu arengu
vaatevinklist, kaheksanda ja üheksanda prioriteetsusastme tegevust ja sõnastada:
“8. Tammiku aleviku ühendamine Ahtme kanalisatsioonisüsteemiga, Edise aiandi piirkonna
ühendamine Jõhvi linna kanalisatsioonisüsteemiga, reoveepuhasti rajamine Kose külla.
9. Arendustöö tööstusalade laienemiseks, raskeveokite juurdepääsu planeerimine ja rajamine.
16) leheküljel 54 punkti 8.4 Valdkondadevaheline tegevuste prioriteetsus maaelu arengu
vaatevinklist, lisades prioriteetsuste loendi lõppu kaks täiendavat tegevust järgmises sõnastuses:
“Kahula külatänava välisvalgustuse rajamine.
Kasutuseta ning varemetes olevate endiste tootmishoonete lammutamine”.
(8) Muuta lisa 2 “Valla elu suunavad arengukavad ja muud strateegilised dokumendid” ja sõnastada:
“ 1. Jõhvi valla ja Jõhvi linna ühinemisleping.
2. Jõhvi linna arengukava 2004-2007.
3. Jõhvi valla arengukava 2002...2005.
4. Jõhvi linna üldplaneering (2000).
5. Jõhvi valla üldplaneering (2000).
6. Jõhvi valla üldplaneering (projektversioon, koostamisel)
7. Jõhvi linna positsioneerimise analüüs ja ettepanekud Jõhvi linna tasakaalustatus arenguks (2005).
8. Jõhvi Gümnaasiumi arengukava.
9. Jõhvi Vene Gümnaasiumi arengukava.
10. Lasteaed Sipsik arengukava 2010-2012.
11. Lasteaed Kalevipoeg arengukava 2010-2012.
12. Lasteaed Pillerkaar arengukava (koostamisel).
13. Jõhvi Muusikakooli arengukava projektversioon.
14. Jõhvi Kultuuri- ja huvikeskuse arengukava projektversioon.
15. Jõhvi Kunstikooli arengukava projektversioon.
16. Jõhvi Spordikooli arengukava projektversioon.
17. Jõhvi Seltsimaja arengukava projektversioon.
18. Jõhvi Keskraamatukogu arengukava projektversioon.
19. Jõhvi Sotsiaalmaja arengukava projektversioon.

20. SA Jõhvi Hooldekeskus arengukava projektversioon.
21. “Jõhvi linna tööhõivepoliitika”, Hollandi MATRA-projekt (2001).
22. Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastani 2012 (uuendamisel).
23. Jõhvi Noortekeskuse arengukava.
24. Kahula küla arengukava (uuendatud 2011).
25. Tammiku piirkonna arengukava (2009).
26. Jõhvi valla rahvastikuprognoos 2007-2025.
27. Jõhvi valla ettevõtlus 2002-2006. Analüütiline ülevaade.
28. Jõhvi valla eelarveprognoos 2009-2013.
29. Jõhvi Linnapargi haljastusprojekt (1996).
30. Jõhvi pargi arenduskava „Jõhvi Kultuuripark“ (2006).
31. Jõhvi haljasalade (kõrghaljastuse inventariseerimine) kõrghaljastuse hinnang (2006).
32. Jõhvi Kultuuripargi virgestuskompleks. Teostatavus-tasuvusanalüüs (2007).
33. Jõhvi valla mänguväljakute inventariseerimine (2007).
34. Jalgrattamarsruutide väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvi ning lähiümbruse omavalitsustes
hoogustamaks
turismialast arengut. Tasuvus-teostatavusanalüüs (2008).
35. Edise mõisa arenduskontseptsioon (2008).
36. Jõhvi Tööstuspargi detailplaneering.
37. Jõhvi Linnapargi detailplaneering.
38. Jõhvi valla turismiarengukava (2009-2013).
39. Jõhvi valla jäätmekava (2009-2013).
40. Ida-Virumaal asuva Jõhvi pargi puittaimestiku dendropatoloogiline inventuur (2009).
41. Jõhvi valla riskianalüüs (2009).
42. Alutaguse piirkonna arenduskeskuse rakenduskava (2010).
43. Energeetika arengukava suunised aastani 2030 (koos projekti „Jõhvi, Toila ja Mäetaguse valla
ühise
energiasäästliku arengu kavandamine“ käigus valminud alusuuringutega).
44. Jõhvi valla terviseprofiil (koostamisel).
45. Ida-Virumaa haridusvõrgustiku arengukava (koostamisel).
46. Kirderanniku Koostöökogu strateegia aastateks 2008-2013.”
§ 2. Vallavalitsusel tagada muudatuste arengukavasse sisseviimine ning terviktekstina esitamine.
§ 3. Määrus jõustub 23. augustil 2011.
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