
 

 

 
ÜHISPROJEKTI ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE 

 

 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi Jõhvi vallavalitsus 

1.2. Registrikood 75033483 

1.3. Tegevuskava 
elluviimise periood 

Märgitakse sama ajavahemik, 
mis on märgitud 
projektitoetuse taotluse 
avaldusel (24-48 kuud). 

02.2021 - 05.2022 

 

2. Ühisprojekti andmed 

2.1. Ühisprojekti nimetus 
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. 

Noorte seas tehnikahuvi ja lennunduse populariseerimine. 
 

2.2. Ühisprojekti eesmärgid 
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab 
ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad 
avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel. 

Projekti tegevuste raames edendatakse piirkonna noorte ja tööealiste seas tööjõu võimekust, laiendatakse 
silmaringi, tõstetakse ettevõtlikkust ja propageeritakse algatusvõimet midagi oma kogukonna heaks ära 
teha. Projekti meediaplaani eesmärk on kaasata tehnikahuvilisi, lennundushuvilisi ja muid sihtgruppe 
projektiga seotud tegevustesse ja selle sisusse (nt seminaride teemad) etteulatuvalt. Projekti 
suursündmuste korraldamise (konverents, lennundusüritus) eesmärk on koondada ja kõnetada suurt osa 
kohalikust tehnoloogiahuvilisest sihtrühmast ning tutvustada neile lennundust nii meelelahutuslikust- kui ka 
akadeemilisest valdkonnast. Sihtrühma tähelepanu haaramisel on eesmärgiks anda kohalikule kooli- ja 
tööealisele elanikkonnale signaal märkamaks endas arengupotentsiaali, süvendada vastavalt sihtgrupi huvile 
ja seostatusele algatusvõimet laiendada oma silmaringi ning alustada süvaõpinguid antud valdkondades 
edasi arenemiseks ja uue potentsiaalse karjääriotsuse tegemiseks. Tutvustatud teemad laiendavad ka siinse 
piirkonna huvitegevuste ringi (uued hobid) ning pakuvad rekreatiivset meelelahutust kultuurisündmuste 
kava täiendamise näol, pakkudes kohalikule kogukonnale kordumatuid emotsioone ja mälestusi, lahutades 
meelt ja parandades nende töövõimet. Suurürituste nagu konverents ja lennupäevad raames kutsutakse 
piirkonda riigiesindajaid, poliitikuid ja arvamusliidreid ning suunatakse nende tähelepanu piirkonna 
arengupotentsiaalile. Samuti luuakse projektiga seotud tegevustes sidemed eesti- ja venekeelse kogukonna 
vahel, kaasatakse erinevaid sihtrühmi koostöösse ja integreeritakse kontaktvõrgustikke.  

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 Vajadusel lisada ridu 



 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet 
 

 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 
tegevuskava elluviimise 
perioodil kuu või 
kvartali täpsusega. 

Tegevuse kirjeldus  

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, 
mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 

02.2021 
kavandatava reklaam sotsiaalmeedias ja meediaplaani loomine, sponsorite 
kaasamine. 

02.2021 
"Sissejuhatus lennunduserialadesse" e-kursus kõigile Ida-Virumaal elavatele 
inimestele, keda "Jõhvi Lennupäevad 2021" sotsiaalmeedias leviv 
meediaplaan on kõnetanud. 

03.2021 

30 erapiloodi kutsumine üritusele (kuna eralennuki omanikud on enamasti 
maj. edukad inimesed, panustame nende ligimeelitamiseks tugipaketti, mis 
sisaldab konverentsi, vastuvõttu, ööbimist, õhtusööki ja bussitransporti). 
Eralennukid osalevad vabatahtlikult õhuprogrammis ja lennupäeva 
näitusealal. 

07.2021 
“Droonindus/lennumudelite võistlus” (korraldab SA Jõhvi Lennuväli). 

07.2021 

Lennundusteemaline konverents “Eesti Regionaallennujaamad ja väljad - 
nende roll kohalikele omavalitsustele ja kohalikule elanikkonnale II” 
(Päevakava ja esinejad organiseerib Ken Koort, tegevjuht Diamond Sky OÜ-
s). Konverents lõpeb vastuvõtuga, kus peetakse kõnesid. 

07.2021 

Jõhvi Lennupäev 2021. Õhuprogramm vahemikus 11:00-15:00 (vigurlennud: 
Jüri Kaljundi ja Andres Rätsepp, erapilootide lennud). Maa peal: näituseala, 
toitlustus, laval kohalikud paremik (Jõhvi Big Band,  Kohtla-Järve 
noorteorkester, DB4, jms) ning peaesineja 15:00 Shanon, võimalusel 
tasulised huvilennud Jõhvi kohal. 

08.2021 

1-päevane väljasõit Lennundusmuuseumisse ja Lennuakadeemiasse, ~30 
inimest (50 kohaline buss), jaotuvad kaheks grupiks ja vahetuvad poolest 
päevast. Eesti Lennuakadeemias on igal ekskursioonil osalejal võimalus 
proovida huvilendu helikopteri ja lennuki simulaatoril (ning võimalusel 
lennujuhtimise simulaatoril). 

08.2021 

2-päevane loeng - Sissejuhatus lennunduserialadesse. Teemadering: 
Lennuliikluse korraldamine - miks ja kuidas?; Side, navigatsiooni ja seire roll 
lennunduses; Õhusõiduki hooldusest, Milline näeb välja lend planeerimisest 
lõpuni?; Kuidas lennukid ōhus püsivad?; Droonid meie ümber; Mehitamata 
õhusõidukite ajalugu, liigitus, otstarve; Mehitamata õhusõidukid ja lennuilm. 
Koolitaja Eesti Lennuakadeemia. 

09.2021 

2-päevane loeng -  Lennundusega seotud ametid ja tööspetsiifika: 
Lennuliiklusteenindus ja õhusõiduki juhtimine, "Lennunduskorraldus ja 
lennundustehnika. Koolitajad Eesti Lennuakadeemia (2h), erinevate 
lennundusettevõtete juhid. 

04.2022 
2-päevane loeng - Eralennuvälja rajamine ja hooldus. Langevarjuhüpped 
(koolitajad Hendrik Agur ja erinevate lennundusettevõtete juhid). Droonid. 
Koolitajad Eesti Lennuakadeemia (2h), erinevate lennundusettevõtete juhid. 

05.2022 
1-päevane väljasõit Tallinna lennundusettevõtetesse, et huvilised (ja ka 
need, kes on asunud lennundust õppima) saaksid lennundusettevõtetega 
kohapeal tutvuda ja leida endale praktikakoha. 

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti 
laiemast mõjust tegevuspiirkonnale 

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 
Projekti kaudne eesmärk on tuua üleriigilist tähelepanu Ida-Virumaale, selle situatsioonile ja 
murekohtadele, püüdes leida lahendusi jätkusuutlikuks majandamiseks. Lennunduse propageerimise 
täiendavaks eesmärgiks on elavdada siinse lennutaristu hoiustamise, käitlemise ja korrashoiuga seotud 
tingimusi, pakkudes paremat kasvupinda projektist alguse saanud mõtetele ja kodanikualgatuse 
jätkusuutlikkusele.  
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Probleemid: 

* Tööpuudus: Eesti kõrgeim töötuste määr on Ida-Virumaal, millele on avaldanud/avaldab mõju taanduva 
põlevkivitööstuse osakaal. Toimub noorte väljaränne ning nende huvi tehniliste, insenerierialade vastu ei 
ole piisav.  
* Vähene kogukondlik integratsioon: eesti ja vene keelt kõnelevate isikute vaheline kontaktide loomine 
vajab koostööprojekte. 
* Rekreatsioon ja piirkonna kuvand: kogukonda liitvate, meelelahutust ja rekreatsiooni pakkuvate 
suurürituste vähene toimumine regioonis. 
* Jõhvi lennuvälja kasutamise vähesus: piirkonnas asuva lennuvälja potentsiaali ei kasutata, sealne tegevus 
on vähenenud ning arenguvõimalustele ei pöörata tähelepanu. 

2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 
Lennundusega seotud üritused, loengud ja väljasõidud tõstavad huvi tehnoloogia vastu piirkonna noorte ja 
tööealiste seas atraktiivsel ja interaktiivsel moel. Luuakse uus väljund edasi õppimiseks, tööle asumiseks või 
ettevõtlusega alustamiseks ning olemasoleva lennundusega seotud taristu efektiivsemaks ära kasutamiseks 
ja selle arendamiseks. Lennundusteemalise rändkonverentsi (toimub 2. aastat) korraldamine Jõhvis toob 
piirkonda riigiesindajad, poliitikud ja arvamusliidrid. Tõstes  piirkonna arengupotentsiaali ja murekohtade 
aktuaalsust, seatakse uued perspektiivid ettevõtluse arenguks ja lennundustaristu jätkusuutlikuks 
majandamiseks. Võttes arvesse ka projektis nimetatud kolm kahepäevast koolitust ja kaks ekskursiooni, 
edeneb eesti- ja venekeelsete kogukondade koostöö ning laieneb kasusaajate edasine kontaktvõrgustik, 
parandades seeläbi kogukondade vahelist integratsiooni ja keeleõpet. Lennunduse tutvustamine laiendab 
piirkonna huvitegevuse võimalusi ja rikastab siinset kultuuritegevust. Meelelahutusliku suurürituse (Jõhvi 
lennupäev) eeldatav külastajate arv on 3000 inimest ning selle raames korraldatav teavitustöö edasiste 
projektitegevuste suhtes tõstab nendest tegevustest kasu saajate arvu. Meelelahutusliku ürituse maapealse 
programmi tõmbenumber on Eestis üldtuntud ning populaarne esineja Shanon, mille kaasamine projekti on 
tähtis ebasobivate ilmastikuolude kokkulangemisel, mil lennundusprogramm ei saa toimuda ning lennukeid 
saab vaadata ürituse näitusealal. Projekti tegevustega (konverents/loengud/ekskursioonid) seotud osalisi on 
hinnanguliselt 410 inimest (külastuskorda), kellele tagatakse piirkonnasisene bussitransport (loengud, 
ekskursioonid) toimumiskohta ja tagasi. Üleminek meelelahutuslikust üritusest formaalsesse keskkonda 
suurendab potentsiaalsete kasusaajate arvu ning tagab kõrgema (mõõdetava) osavõtjate arvu loengutel 
ning ekskursioonidel. 

2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 
* Mõju kogukonna arengule:  

Kogukonnas korraldatakse riikliku mõjusfääriga konverents ja kohalikule elanikkonnale mõeldud 

meelelahutusüritus ja seerialoengud, mille tulemusena tõuseb teadlikkus võimaluste ja hetkeolukorra mõistes 

erinevate sihtrühmade silmis ning avarduvad uued koostöövõimalused. Piirkonda saabuvate eralendurite ja 

lennundusega seotud isikute vahelised kokkupuuted kohaliku kogukonnaga loovad olenemata võimalikust 

erinevast suhtluskeele erinevusest sotsiaalseid kontakte ja edasisi kauakestvaid sidemeid. Parem 

võrgustumine ja inimkapitali areng uues sektoris parandab tööjõu olukorda regionaalsel tasandil, kasvatab 

võimekust ja toob kogukonnale lisandväärtust. Tehnikahuvi populariseerimine laste ja noorte seas suurendab 

tõenäosust, et noored oma tulevases erialavalikus enam tehnilistele erialadele tähelepanu pööraks. 

* Mõju ettevõtluskeskkonna arengule 

Pikaajaline oodatav mõju  - projektiga innustatakse uute põlvkondade tehnikahuvi. Arvestades tuleviku 

majanduses järjest olulisemaks muutuvat tehnoloogilist suutlikkust, siis kui projekt suudab innustada 

kohalikke inimesi enam insenerialadega tegelema, võib loota ka tehnilise pädevuse kasvu kohapeal. Seega on 

eeldatavalt tulevikus kohapeal rohkem inimesi, kes suudavad ise tehnoloogiavaldkonnas ettevõtteid luua või 

olla selles valdkonnas pädevaks tööjõuks, ilma milleta pole põhjust ka välisinvesteeringuid piirkonda oodata. 

Konverentsi korraldamine ja ekskursioon Tallinna lennundusettevõtetesse loob soodsa pinnase uute 

ettevõtlussidemete loomiseks ning äri- ja töösidemete tekkeks. Loodud sidemed kasvatavad ettevõtlusalgatust 

ja on potentsiaalseks kasvupinnaks uute toodete ja teenuste tekkeks seni kavandamata sektoris. 

Lennupäevade korraldamine avardab kohalikele meelelahutusele, toitlustamisele ja turismindusele 

pühenduvatele ettevõtjatele võimalust oma teenuseid ja tooteid tutvustada ja müüa. Loengute korraldamine 

toob piirkonda erinevad lennundusettevõtjaid, kes peale koolituse sisuteemade tutvustavad ka oma ettevõtet 

ning tutvustavad nendega seotud koostöövõimalusi. 

* Mõju elukeskkonnale 

Suurürituste korraldamine parandab elukeskkonna ja külastuskeskkonna kvaliteeti ning see omakorda on 

heaks märgiks piirkonna kuvandile. Tulemusena tõuseb piirkonda väisavate turistide arv ja tähelepanu saavad 

siinsed vaba aja veetmise võimalused. Üle Eesti Ida-Virumaale saabuvatele inimestele (lennupäev, 

konverents) tutvustatakse kohalikke arendusi ja uuendusi, mille tulemusena kasvab piirkonna atraktiivsus. 
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Suurüritus tõstab inimeste kohalolu piirkonnas, loob sotsiaalse ja noortesõbraliku keskkonna. Projektiga 

loodud võimalused enesearenguks kujundavad ettevõtlusele orienteeritust, laiendavad silmaringi ja loovad 

jätkusuutliku ja turvalise elukeskkonna. Paraneb kodanikuaktiivsus seotuna piirkonnas asuva lennundusega 

seotud taristu kasutamisel, korrashoiul ja sündmuste korraldamisel. 

 

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus 
ühisprojektis 

Vajadusel lisada ridu 

Taotleja ja partneri(te) nimed Ülesannete kirjeldus   
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte 
ülesanded võimalikult detailselt. 

Taotleja: Jõhvi vallavalitsus 1. Projektijuhtimine (suhtlus 
teenusepakkujatega ja ürituse 
osalistega, hinnapakkumised, 
aruandlus); 

2. Kogu projekti turunduse 
koordineerimine (online-meedia, 
postrid, väliplakatid, digiekraanid, 
ajalehed); 

3. Lennundusteemalise konverentsi 
23.07.2021 tehniliste lahenduste, 
toitlustuse ning turunduse 
korraldamine, läbirääkimised 
konverentsi programmilise juhi 
Ken Koortiga; 

4. Vastuvõtu korraldamine 
konverentsi lõpus, toitlustuse ja 
muusikalise etteaste 
organiseerimine; 

5. “Jõhvi Lennupäevad 24.07.2021” 
ürituse tehniline korraldus (suhtlus 
ja asjaajamine 
teenusepakkujatega, esinejatega, 
vigurlenduritega, toitlustajatega, 
näituseboksidega, jne) 

6. Bussiekskursiooni korraldamine 
(01.08.21-16.08.21) Eesti 
Lennuakadeemiasse ja Eesti 
Lennundusmuuseumisse 

7. Seminaride tehniline korraldamine 
lennundusest huvitunud 
sihtrühmadele (17.08.21, 
18.08.21, 15.09.21, 16.09.21, 
11.04.22, 12.04.22) sh suhtlus 
esinejatega, toitlustuse ja ruumide 
tagamine 

8. Bussiekskursiooni korraldamine 
Tallinna lennundusettevõtetesse 
05.2022 
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Partner: SA Jõhvi Lennuväli 
 

1. Droonindus/lennumudelite 
võistluse läbiviimine.  

2. Jõhvi lennuvälja territooriumi 
ettevalmistus. Lennuraja niitmine, 
vajadusel tähistuse uuendamine, 
tuulekoti väljapanek. Lennukitele 
turvalise parkimisala loomine 
ürituse ajaks (piirdeaia paigaldus 
koos valvesüsteemiga, et lennukid 
ajutiselt hoiule jätta). 

3. Läbirääkimised sponsoritega 
(kaasamine lennupäevale) 

4. Läbirääkimised erapilootidega 
(kaasamine lennupäevale) 

5. Kommunikatsioonide tagamine 
(elekter) üritusel “Jõhvi 
Lennupäevad 2021” ning ürituse 
mehitamine tugipersonaliga 

6. Suhtlus ja kokkulepped 
lennujaamahoone omanikuga 

7. Lennundusega seotud tehniliste 
nõuete tagamine sündmuspaigal 

8. Seminaride sisulise osa 
korraldamise assisteerimine, 
lektorite kaasamine (teemadering, 
esinejad) 

 

3. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 

Nimi ja 
registrikood 

Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 

Jõhvi vallavalitsus 
(registrikood 
75033483) 

Esindaja: Jüri 
Konrad 
Projektijuht: Kristo 
Kõrgnurm 

Vallavanem: 
Tel. 336 3740 
jyri.konrad@johvi.
ee 
Projektijuht: 
Tel. 58666952 
kristo@huvikeskus
.info 
 

/allkirjastatud 
digitaalselt/ 

SA Jõhvi 
Lennuväli  
(registrikood 
90003657) 

Eimar Aidma Tel. 53035771 
1eimarai@gmail.c
om 

/allkirjastatud 
digitaalselt/ 

 

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi Jüri Konrad 

Taotleja esindaja allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

Allkirjastamise kuupäev 11.11.2020 
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