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Ta mmiku r ahva maja tähistas juubelit

Pool sajandit on Tammiku aleviku rahvas vaba aega veetmas ja meelt lahutamas käinud Tammiku rahvamajas.

Rahvamaja sünnipäeval söödi ühiselt torti, torti lõikab Heli Vähk. Esinesid Tammiku
naisrühma tantsijad ja teised rahvamajas tegutsevad kollektiivid. Fotod: Erika Prave

Praegu tegutseb majas neli ringi: naisrahvatantsurühm
Tammiku, kelle juhendaja on Maris Toomel, Tammiku
segaansambel, kel juhendajaks Anu Kaljusaar, laste lauluring Tammetõrud Küllike Šapovalovi eestvedamisel ja
tantsutrupp Lausa Lust, kelle juhendaja on Anu Pungas.
Jätkub lk 3.

Lühidalt volikogus vastu võetud otsustest
30. oktoobri istung
Valimiskomisjoni esimees Piia Lipp selgitas volikogu esimehe valimise korda.
Lipp andis teada ka valimiskomisjoni otsusest, mille kohaselt
Nikolai Ossipenko peatas volitused 1. maini 2018 ja volikogu töös
osaleb asendusliikmena Tamara Põlevina.
Volikogu esimeheks valiti Neglason
Jõhvi volikogu neljanda koosseisu esimese istungi esimene päevakorrapunkt oli volikogu esimehe valimine. Valimisliidu Jõhvi Eest
esindaja Kaia Kaldvee esitas kandidaadiks Niina Neglasoni, Reformierakonna nimekirjas volikokku valitud Aivar Surva pakkus teiseks kandidaadiks valimisliidu Jõhvi esindaja Eduard Easti.
Niina Neglason tutvustas end. Ta on Jõhvis elanud alates 1986.
aastast ja töötab neuroloogina. Volikogu esimehe ametis on Neglason olnud ka varem.
Teet Enok küsis Neglasonilt, et kui ta osutub valituks, kas tutvustab siis koalitsioonilepingut ja vallavalitsuse edasise töö sisulist
programmi.
Niina Neglason vastas: „2014. aastal sõlmisime väga sisuka
lepingu, mis kahjuks ei pidanud. Kõige tähtsam pole paber, vaid
koostöö. Kui koostööprotokoll saab valmis, siis on see avalik ja
anname kindlasti teada.”
Eduard East ütles enda tutvustuseks, et on sündinud Jõhvis ja elanud siin peaaegu kogu elu, tal on õigusteaduse magistrikraad ning
ta on töötanud nii erasektoris kui ka omavalitsuses, sealhulgas Jõhvi
vallavanemana.
Eastile lisaküsimusi ei esitatud.
Hääletusel toetas Neglasoni kaksteist volikogu saadikut, Easti
kaheksa. Üks hääletussedel oli rikutud.
Aseesimeheks valiti Bezvoditskaja
Enne volikogu aseesimehe valimist küsis volikogu esimees Neglason, mitu aseesimeest valitakse. Kaia Kaldvee tegi ettepaneku, et
aseesimehi võiks olla üks. Seda mõtet toetasid ka teised volikogu
liikmed.
Neglason tegi ettepaneku valida aseesimeheks valimisliidu Jõhvi
– Meie Kodu nimekirjas volikogusse pääsenud Jelena Bezvoditskaja.
Keskerakondlane Arthur Seppern tegi ettepaneku esitada aseesimehe kandidaadiks valimisliidu Jõhvi Eest liige Roman Graf.
Kandidaadid end ei tutvustanud. Hääletusel sai Jelena Bezvoditskaja kaksteist ja Roman Graf kaheksa poolthäält. Üks valimissedel
oli rikutud.
Vallavanem Aleksei Naumkin luges ette vallavalitsuse
lahkumispalve.
JT

Vene kooli ümberehitamine algab veebruaris
Vene põhikooli projekteerimis-ehitushanke võitnud EVIKO AS koostab
rekonstrueerimisprojekti ja alustab
veebruari keskel selle järgi koolimaja
ümberehitust.
EV IKO pakkumuse summa oli
3 347 016 eurot. Lepingut sõlmides
pandi paika ka täpne ajakava, mille järgi
tööd kulgema hakkavad.
„Kokku on lepitud tähtaegades, mille
järgi tegutseme,” ütles vallavalitsuse
vallavara spetsialist Jevgeni Fedorenko.
Maja antakse ehitajale tööde ettevalmistamiseks üle 5. jaanuaril ja ehitus hakkab peale 15. veebruaril. Kool kolitakse
rekonstrueerimise ajaks ümber kutsehariduskeskuse tühjadele pindadele.
„See tähendab, et olulised tööd on
kohe-kohe ukse ees ja ettevalmistus nendeks on praegu väga intensiivne,” ütles
Fedorenko.
Vene põhikooli direktor Irina Šulgina
on esitanud ruumide jagamise plaani ja
ka info vajaliku sisseseade jaoks kutsehariduskeskuse ajutisel pinnal.
Fedorenko tõdes, et kuna kutsehariduskeskuse ruumid on kolm aastat
seisnud tühjana, tuleb neis enne sissekolimist teha korrastustööd. „Peame
tagama, et ruumid oleksid soojad, et neis
oleks elekter ja vesi, need vastaksid tuleohutusnõuetele, samuti tuleb ära teha
IT-lahendus,” loetles ta.
Kuulutati välja kolimishange
Selleks, et vene põhikool ümberehituse
ajaks kutsehariduskeskuse tühjadesse ruumidesse viia, kuulutas vallavalitsus välja
kolimishanke.
Vallavalitsus sai septembri alguses sihtasutuselt Innove kinnituse, et vene põhikooli rekonstrueerimist toetatakse kuni
85% ulatuses, ent mitte rohkem kui 3,24
miljoni euroga.
Vald panustab koolikeskkonna rekonstrueerimiseks 15% projekti kogumaksumusest, ent mitte vähem kui 572 385 eurot.

Vene põhikool. Foto: Kalle Pärt

Kokkulepitud tähtajad on järgmised: EVIKO AS esitab
eelprojekti vallavalitsusele tutvumiseks ja täpsustuste
tegemiseks 12. detsembriks, lõpliku projekti 15. jaanuariks.
Kool antakse tööde ettevalmistamiseks ehitajale üle 5. jaanuaril
ja ehitustööd algavad 15. veebruaril, tööde lõpptähtaeg on
lepingu kohaselt 17. august 2018.
Projekti järgi kavandatakse vene põhikooli avatud õppemaastikku, mis tähendab, et harjumuspäraste klassiruumide
asemel on boksid, mida on võimalik
lükandustega liigendada ning õpilaste
arvu järgi kas suuremaks või väiksemaks
teha. Ruume saab üksteisest eraldada helikindla lükanduksega, kuid seinad võivad
olla ka sootuks klaasist, mis annab õpetajale võimaluse klassiga töötades mõned
õpilased eraldi ruumi tööle panna ja neil
siiski silma peal hoida.
Ruumi kokkuhoid tekib eelkõige suurte
koridoride ja WCde arvelt. Endiste poistele ja tüdrukutele eraldi mõeldud WCde

asemel tulevad koridori otstesse lihtsalt
ühekohalised tualetid.
Et selle kava raames spordikompleksi
rekonstrueerimist ei toetata, tehakse nii
võimla kui ka ujula korda valla oma eelarvevahenditega. Sama lugu on aula ja
sööklaga, mida ei hakata ümber ehitama.
Projekti järgi on kooli sissepääs kavandatud Lille tänava poole, sest see on lastele turvalisem ja võimaldab ka vahetundidel õues olla.
Vene kooli õpperuumidest üle jäävale
pinnale kavandatakse huvikeskust.
Erika Prave
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Parkimisel tuleb järgida liiklusmärke

Lühidalt volikogus
vastu võetud otsustest
13. novembri istung
Volikogu esimees Niina Neglason andis teada volikogus moodustatud
fraktsioonidest.
Fraktsiooni Jõhvi Eest esimees on Liina Mihkelson, aseesimees Meelis
Tint ning liikmed Kaia Kaldvee, Ilmar Aun ja Niina Neglason. Keskerakonna fraktsiooni juhib Martin Repinski, aseesimehed on Arthur Seppern
ja Eduard East ning liikmed Allan Mänd ja Irina Šulgina. Reformierakonna
fraktsiooni esimees on Maris Toomel, aseesimees Aivar Surva, liige Roman
Graf.

Abivallavanem vabastati ametikohustustest

Enne päevakorra kinnitamist tegi Martin Repinski ettepaneku võtta päevakorrast maha valitsuse liikme kohustustest vabastamise punkt. „Minu
teada on abivallavanem Vadim Ivlijev spetsialist omal kohal. Vallavalitsus
on nagunii tagasi astunud. Täna esitatud eelnõu tema vabastamise kohta
tundub olevat pigem poliitiline otsus,” ütles Repinski. Volikogu enamus
ehk 12 liiget selle ettepanekuga ei nõustunud ja hääletas Ivlijevi vabastamise poolt vaatamata opositsioonisaadikute püüdele selgitada, et Ivlijev
võiks uue vallavalitsuse selgumiseni ametis olla. Ivlijevi tagandamist põhjendas vallavanem Aleksei Naumkin 1. novembril kehtima hakanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikega 2, mille kohaselt peab
vallavalitsuse liikmel olema eesti keele oskus C1-tasemel. Kuna Ivlijevil
ei olnud oma keeleoskuse tõendamiseks dokumenti esitada, vabastati ta
ametist.
Näited parkimiskorra eiramisest Rakvere 17 ees.

Valiti vallavanem

Volikogu aseesimees valimisliidust Jõhvi
– Meie Kodu Jelena Bezvoditskaja tegi
ettepaneku esitada vallavanema kandidaadiks Aleksei Naumkin. Eduard East
Keskerakonna fraktsioonist tegi ettepaneku esitada vallavanema kandidaadiks
Aivar Surva. Mõlemad kandidaadid tutvustasid end.
Keskerakonna fraktsiooni liige Arthur
Seppern küsis Naumkinilt, millised on
tema kolm prioriteeti järgmiseks neljaks aastaks Jõhvis. Naumkin vastas, et
tähtis on vene põhikooli rekonstrueerimise plaan täide viia, niisamuti eesti
põhikooli rekonstrueerimiseks toetust
saada ning Jõhvi teed-tänavad ja mänguväljakud korda teha. Valimisliidu Jõhvi
liikmena volikokku valitud Teet Enok
küsis Naumkinilt: „Kas teid on kinni Aleksei Naumkin.
peetud eeluurimise kinnipidamisasutuses? Palun vastake: ei või jah? Tahan konkreetset vastust, te ei pea rääkima
kogu legendi.” „Las see jääbki legendiks,” vastas Naumkin. Nii tema kui ka
Neglason sõnasid, et ei pea sellele küsimusele vastama.
Arthur Seppern küsis Survalt, kas ta kavatseb Jõhvi vallavanemaks saades
kandideerida riigikokku. Surva ütles, et kui ta valitakse vallavanemaks, siis
ta riigikokku ei lähe, isegi kui sinna saama peaks. Seppern uuris ka Surva
kolme prioriteedi kohta vallavanemana. Surva ütles, et tema prioriteetideks
on avatud valitsemine ja see tähendab ka tänapäevaste tehniliste lahenduste
abil volikogu istungite reaalajas ülekandmist internetis. „Seisan selle eest,
et teedesse-tänavatesse investeeritakse igal aastal vähemalt pool miljonit
eurot, ja pean tähtsaks ka seda, et võimalikult palju euroraha tuuakse valda
erinevate projektide kaudu.”
Salajasel hääletusel toetas Naumkinit 13 ja Survat 7 volikogu liiget, üks
valimissedel oli rikutud.
Niina Neglason õnnitles vallavanemaks valitud Aleksei Naumkinit ja
pani talle kaela vallavanema ametiketi.

Vallavanemale määrati töötasu

Volikogu otsuse alusel on vallavanema palk 2800 eurot kuus. Sama suur
oli see ka varasemal ajal.

Edise terviseväljaku rajamine sai toetuse

Volikogu andis nõusoleku selleks, et rajada Edisele kergliiklustee äärde
tervisespordiväljak ja tagada selle korrashoid.

Puru tee avatakse detsembri lõpus
Lõviosa Puru tee pikenduse töödest on valmis, nüüd oodatakse liiklusauditi
tulemusi, et tee detsembri lõpus liikluseks avada.
„Lõpusirgele on jõudnud Puru tee ehitus,” ütles vallavanem Aleksei Naumkin. „Suuremahulised tööd on tehtud, praegu toimub piirete paigaldamine
jalakäijate sillal. Tee avamine on plaanitud detsembri teise nädalasse, pärast
auditi valmimist. Tööd on graafikus, tellija ja töövõtja vahel sõlmitud lepingu
järgi on ehitustööde lõpetamise tähtaeg 27.12 2017.”
„Liiklusauditi teeb maanteeamet, see peaks toimuma detsembri algul,”
sõnas vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm. Ka tema sõnul on projekt
laias laastus valmis – teha on jäänud veel mõned viimistlus- ja heakorratööd.
„Jalakäijate tunnel on juba käigus, see on valgustatud ning inimesed on
selle juba omaks võtnud,” lausus Tamm. Ta lisas, et Säde 12 juures olev läbipääs
suletakse tõketega, nii et sealtkaudu enam üle tee ei saa. „See on vajalik, sest
kui avame tee liikluseks, ei ole sealt enam turvaline üle minna. Jalakäijatele
jääb liiklemiseks tunnel. Pealegi on praegu sealt üle tee käinud inimesed ära
tallanud värske haljastuse,” ütles Tamm.
JT

Vallavalitsuse korrakaitsespetsialist Pjotr Gavrilov tõdeb, et Jõhvis
on piirkondi, kus autojuhid eiravad
parkimist keelavaid märke.
„Ma võiksin tõenäoliselt iga päev
Rakvere tänav 3 või 17 ees valesti parkimise eest trahvikviitungeid välja kirjutada, rikkumisi on seal lihtsalt nii palju,”
sõnas Gavrilov, kuid lisas, et eesmärk
ei ole trahvida, vaid tuletada inimestele
meelde, et nad liikluskorraldusmärke
jälgiksid ja täidaksid.
„Võtame näiteks Rakvere tänav 17
– seal on Jaama tänava poolt vaadates

Foto: Pjotr Gavrilov

mõlemal pool tänavat parkimist keelav
märk. Ja ometi eiratakse seda. Vähe
sellest – pargitakse haljasalale, nii et
seal pole muru enam ollagi. On juhuseid, kus pargitakse ka lihtsalt kõnnitee
peale, mis ei ole lubatud. Samas on parkimisplats seal kohe lähedal,” kirjeldas
Gavrilov. Ta tuletas meelde, et Rakvere
tänav 17 juures võib vaid peatuda, mitte
parkida.
Teine murekoht on Rakvere tänav
10. Seal on märk, mis keelab nii peatumise kui ka parkimise. „Seda märki
kahjuks ei järgita,” nentis Gavrilov.

Veel ei panda Gavrilovi sõnul pahatihti tähele, et Rakvere 3, Peremarketi
esisel platsil on kaks parkimiskohta
mõeldud puuetega inimestele. Ühtlasi
tuletas Gavrilov puuetega autojuhtidele meelde: palun tähistage oma auto
vastavate tunnusmärkidega.
Korrakaitsespetsialist lisas, et liikluskorraldusmärkide eiramise eest võib
teha trahvi kuni 40 eurot.
JT

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest
Tuletan Jõhvi valla elanikele ja kinnistuomanikele meelde, et jäätmevaldaja liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik.
Jõhvi vallas on üks veopiirkond, mis
hõlmab nii tihe- kui ka hajaasustusalasid. 2018. aasta 2. märtsini on vallas
jäätmevedajaks Ekovir OÜ.
Jäätmevaldaja loetakse korraldatud
jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.
See, kas jäätmevaldaja on tegelikult
jäätmeveolepingu sõlminud või mitte,
seda ei muuda.
Seega loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks nii korteriühistuid ja
pereelamute omanikke kui ka suvila-,
aiamaa- ja garaažiomanikke, äriruumide
omanikke jne. See, et elamus või suvilas
alaliselt ei elata, ei ole põhjus korraldatud jäätmeveoga mitte liituda. Samuti
ei vabasta korraldatud jäätmeveost
elumaja puudumine kinnistul. Kõikjal,
kus toimub inimtegevus, võivad tekkida olmejäätmed. Kui isik on mitme
kinnisasja omanik, siis on ta ka mitmes
kohas jäätmevaldaja. Olmejäätmete viimine alalisse elukohta (nt korteriühistu
konteinerisse) on seadusega vastuolus
ja antisanitaarne. Olmejäätmeid ei tohi
ka põletada – see on tervisele ja keskkonnale ohtlik. Olmejäätmed tuleb üle
anda jäätmevedajale jäätmete tekkekohas. Biolagunevad jäätmed võib kompostida oma kinnistul.
Jäätmevaldajad on kohustatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid koguma liigiti ja need jäätmevedajale üle andma alljärgnevalt:
• segaolmejäätmeid annavad üle
kõik jäätmevaldajad, kellel tekib või
kelle valduses on olmejäätmeid;

• paberi- ja kartongijäätmete mahuti
peab olema vähemalt nelja korteriga
korterelamute juures ning asutustes
ja ettevõtetes, kui neid jäätmeid
tekib üle 50 kilogrammi nädalas;
• suurjäätmete äravedu korraldatakse kokkuleppel jäätmevedajaga
kogumisringidega, kui sellest on
teavitatud jäätmevaldajaid; jäätmed
viiakse ära kolme päeva jooksul, kui
need on paigutatud jäätmemahuti
vahetusse lähedusse;
• alates 1. juulist 2018 peab biolagunevate jäätmete mahuti olema
korterelamutes, kus on üle 20 korteri, majutuskohtades, kus on üle
50 koha, toiduainetega kauplevates
kauplustes, kus on müügipinda üle
30 ruutmeetri, ja toitlustusasutustes, kus on üle 15 koha.
Te ei saa ise ennast korraldatud jäätmeveost vabastada, öeldes, et teil ei
teki olmejäätmeid või tekib neid vähe,
või muul põhjusel. Korraldatud jäätmeveost võib Jõhvi vallas vabastada
ainult Jõhvi vallavalitsus. Vallavalitsus
võib kirjaliku taotluse alusel jäätmevaldaja jäätmeveoga liitumisest erandkorras tähtajaliselt vabastada, kui jäätmevaldaja ei ela kinnistul või ei kasuta
seda. Aiamaa või suvilaga kinnistu
omanik, kes tegutseb kinnistul ainult
suveajal, võib saada vabastuse talveajaks. Jäätmevaldaja kirjalik taotlus
peab sisaldama:
1) kinnistu omaniku nime, isikukoodi, vabastamiseks taotletava
kinnistu aadressi ja alalise elukoha
aadressi, soovitatavalt ka telefoninumbrit ja e-posti aadressi;

2) põhjust, miks jäätmevaldaja
taotleb korraldatud jäätmeveost
vabastamist;
3) tähtaega, mille jooksul jäätmevaldaja taotleb korraldatud jäätmeveost vabastamist.
Allkirjastatud taotlus tuleb esitada
20. jaanuariks 2018 paberkandjal
või elektrooniliselt (viimasel juhul
digiallkirjaga).
Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlust on lihtsaim esitada
vormil, mille saab valla kodulehelt
www. johvi.ee/?q=node/17 või vallavalitsusest. Lisateavet annab vallavalitsuse keskkonnaspetsialist telefonil
5309 6090 või e-posti aadressil svetlana.jyrgens@johvi.ee.
Kokkuvõtteks tahan öelda, et korraldatud jäätmevedu on välja mõeldud
selleks, et olmejäätmete käitlus oleks
kontrollitav, kindel ja läbipaistev.
Olmejäätmeid tekib pidevalt ja me
ei saa elada nii, et meil neid üldse ei
tekiks. Kohaliku omavalitsuse ametnik ja keskkonnainspektsioon ei saa
valvata, kuhu iga inimene oma jäätmed paneb. Kurb tõde on see, et metsad ja linna rohealad on olmeprügi täis.
Jäätmeid, sh plasti ja kilet, põletatakse
ahjus ja lõkkes. Olmejäätmeid tassitakse kalmistu konteineritesse, mis on
ette nähtud ainult kalmistul tekkinud
jäätmete jaoks. Seepärast palun väga
käidelda olmejäätmeid nõuetekohaselt
ehk anda need jäätmete tekkekohas üle
jäätmevedajale. Muudame koos oma
keskkonna puhtamaks!
Keskkonnasõbralikult
SVETLANA JÜRGENS
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
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Tammiku rahvamaja tähistas juubelit

Huvikeskuse taotlus pääses
teise vooru

Pool sajandit on Tammiku aleviku rahvas vaba aega veetmas ja meelt lahutamas
käinud Tammiku rahvamajas.
Tammiku rahvamaja koosneb paljudest
elumosaiigi kildudest, millest igaüks on oma
nägu ja värvi. Neis kildudes on nii nuttu ja
raskusi kui ka naeru ja rõõmu. Seda viimast
on siin majas olnud muidugi tunduvalt
rohkem.
Nii nagu meie vananeme, vananevad ka
majad. Inimnäole tekivad kortsud ja maja
seintele praod. Ka meie rahvamaja seinad on
aastatega juba kulunud ja veidi tuhmimaks
muutunud. Kuid tegelikult ei olegi välimus
nii tähtis. Tähtis on hoopis see, et majast
kiirgaks kodusoojust ja et inimestel oleks
siin alati hea olla.
Juhan Liiv on öelnud kuldsed sõnad: kes
minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.
Aasta oli siis 1995, kui mind kutsuti Tammiku rahvamajja tööle. Korraldasin tol ajal

Vallavalitsuse projektitaotlus, millega soovitakse saada toetust huvikeskuse rajamiseks vene põhikooli ruumidesse, kutsuti ametlikult Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi teise
vooru.
Esimesse vooru esitati 76 projektitaotlust, neist 42 sai kutse teise
vooru, Jõhvi oma nende hulgas, sõnas vallavalitsuse arendusspetsialist Maria Laanemäe. Programmi eelarve on 11 miljonit eurot.
„Jätkuvad tööd huvikeskuse loomisega vene põhikooli ruumidesse. Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huvikeskuse
loomise eesmärgil esitasime vastavasisulise projekti eeltaotluse
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi. Projekti partneriks on
Jõhvi sõprusomavalitsus Kingissepa rajoon Venemaa Föderatsioonis,” selgitas vallavanem Aleksei Naumkin.
Teise vooru esitatavas põhitaotluses täpsustatakse tulevase
huvikeskuse õppesuunad, ruumid, seadmete ja investeeringute
vajadused, rääkis Laanemäe. Tema sõnul soovitakse eelkõige luua
laste jaoks uus põnev huvikeskus, mitte pelgalt otsida vene põhikoolis pärast renoveerimist tühjaks jäävatele ruumidele täidet.
Vallavalitsusel on juba positiivne kogemus projekti elluviimisel
koostöös Kingissepa rajooni administratsiooniga – aastail 2012–
2014 renoveerisid Jõhvi ja Kingissepp ühise projekti „Teadlikkuse
tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp”
raames lasteaiahooned. Jõhvis tehti korda Kalevipoeg ja Kingissepas remonditi samalaadse planeeringuga lasteaed.

kultuuriüritusi Kose külas ja mõtlesin, et
miks mitte proovida. Esimest korda rahvamajja sisenedes tundus kõik kuidagi sünge.
Akendel rippusid tumepruunid kardinad,
ruumid olid täis suuri kappe. Tundsin kohe,
et selles majas puudus naiselik hool ja käsi.
Vaatamata kõigele ei kõhelnud ma kordagi ja
võtsin töö vastu. Esimene asi, millega hakkasin tegelema, oligi koristamine. Valla abiga
tehti saalis ka remont ja ruumid muutusid
hubasemaks. Nii algas minu kultuuritöö
Tammiku rahvamajas. Sellest on möödas
juba üle 22 aasta.
Nende aastate jooksul olen korraldanud
umbes 250 väiksemat või suuremat üritust.
Need on olnud lastepeod, tantsuõhtud,
laulu- ja luuleõhtud, diskod, juubelid, uusaastapeod, kuldpulmaliste peod ja paljud
maakondlikud üritused.
Palju teisigi inimesi on jätnud oma jälje
sellesse rahvamajja. Juhatajatena on siin

töötanud Ain Kuusk, Aino Siniväli, Kaarin
Veinbergs, Toomas Jugaste ja Ants Niinep.
Selles majas on läbi aegade olnud ka palju
tublisid juhendajaid: tantsu juhendasid
Mare Soome, Asta Ellervee, Arved Salupere ja palju aastaid Helju Tori, külakapelliga tegeles Reeni Painik, kooriga Raimond
Hindpere, laulu õpetasid Kersti Pärnamets
ja Anu Kaljusaar, tantsuorkestriga Viikingid Väino Rooger ja lilleseaderingi andis
Endla Lipp.
Praegu tegutseb majas neli ringi: naisrahvatantsurühm Tammiku, kelle juhendaja on
Maris Toomel, Tammiku segaansambel, kel
juhendajaks Anu Kaljusaar, laste lauluring
Tammetõrud Küllike Šapovalovi eestvedamisel ja tantsutrupp Lausa Lust, kelle juhendaja on Anu Pungas.
Olen tänulik teile kõigile, kes te olete
olnud seotud selle majaga.
HELI VÄHK
Tammiku rahvamaja juhataja

Töövarjuks operatsioonil ja peaministri juures
Jõhvi gümnaasiumi abituriendid võtsid
juba kolmandat aastat novembri keskel
osa töövarjupäevast, jälgides ühe tööpäeva vältel huvipakkuva elukutse esindaja töid ja tegemisi.
Töövarjupäevast võttis osa 126 lõpuklasside õpilast, üksteist 11. klassi õpilast ja üks
10. klassi õpilane.
Töövarjukohti asuti otsima oktoobri
alguses, kui kool võttis ühendust hoolekogu liikmete ja kooli partneritega, paludes
võimaldada õpilastele töövarjukohti. Paljud
õpilased olid ettevõtlikud ja kasutasid töövarjukoha leidmiseks omaenda kontakte.
Oleme uhked selle üle, et 12.d klassi õpilane Anna-Maria Kolessova oli 20. novembril peaminister Jüri Ratase töövarjuks ja 12.b
klassi õpilane Anna Agejeva läheb jaanuaris
president Kersti Kaljulaidi töövarjuks.
Jõhvi gümnaasium tänab Viru Keemia
Grupp ASi, kuhu läks kümme töövarju,
Eesti Energia ASi (kuus töövarju), Ida-Viru

keskhaiglat (32 töövarju), NMP Salmet
ASi (kolm töövarju), Viru vanglat (kümme
töövarju), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
Kohtla-Järvel (kolm töövarju), Jõhvi vallavalitsust (üks töövari), politsei- ja piirivalveametit, Jõhvi päästekomandot ja teisi
koostööpartnereid. Samuti olid suureks
abiks meie õpilaste vanemad, kes võtsid ka
ise meelsasti töövarjusid.
Valeria Bessedina jälgis varjuna Ida-Viru
keskhaigla anestesioloogi Iossip Petenko
tööd. Valeria ütles, et oli töövarjuks ka
operatsiooni ajal ning nägi, kuidas anestesioloogid ja kirurgid töötavad. „Sain aru, et
arsti töö on väga vastutusrikas ja täis riske.
Enne kui valid anestesioloogi elukutse, tuleb
hoolega mõelda, kas oled valmis nii palju
õppima ja kas üldse saad hakkama.”
Oliver Objartel jälgis aga Toyota Narva
Elke autokeskuse automüüjat ning oli
rahul, et sai paljudes uutes autodes istuda ja
proovisõitudel käia. „See töö on sobilik just

julgetele ja avatud inimestele,” võttis noormees oma kogemuse kokku.
Elise Jalonen jälgis päeva jooksul, kuidas
töötas näitleja Liisa Pulk. „See oli väga lahe
töövarjupäev. Mul oli palju küsimusi selle
elukutse kohta. Tutvus Liisaga on kindlasti
tulevikus abiks,” ütles Jalonen.
Maria Makova oli ilusalongi Anna juuksuri Tatjana Davidenko töövari. Ta võttis
kogetu kokku sedasi: „Töövarjupäev läks
hästi. Sain võimaluse tööprotsessis osaleda
ja seda jälgida. Sain aru, et see amet pole
minu jaoks, mul ei ole nii palju kannatust,
et nii töötada. See eriala on füüsiliselt üsna
raske. Võib-olla tulevikus omandan juuksuri
eriala, kuid ei hakka tegelema sellega nii tõsiselt, vaid lihtsalt lisaraha teenimiseks, vaba
aja veetmiseks. Järgmisel aastal tahan arsti
töövarjuks minna.”
JULIJA KOVALTŠUK
Jõhvi gümnaasiumi õppenõustaja

Enne sügisvaheajale minekut said Jõhvi muusikakooli klaveriõpilased oma näpuosavuse proovile panna Kohtla-Järve
kunstide kooli korraldatud 20. Etüüdirallil, kus osales kokku
39 noort pianisti Ida- ja Lääne-Virumaa muusikakoolidest.
Jõhvi muusikakoolist läks rallistarti viis õpilast ning finišeeriti
tublide tulemustega.
II koha saavutas 3. klasside arvestuses Theresa Tohver (õpetaja Irina Strelkova) ja 7. klasside arvestuses Ekke Ruutopõld
(õpetaja Natalja Kirilova). III koha laureaatideks tulid 3. klasside
arvestuses Aljona Kurtina ja 5. klasside arvestuses Anelina Leiten
(mõlema õpetaja Jelena Anufrikova).
Tubli rallisõidu tegi ka 4. klassi õpilane Polina Ivanova (õpetaja
Jelena Anufrikova).
MARGIT RAAG
Muusikakooli direktor

Võistkonna ühispilt. Foto: erakogu
Jõhvi vene põhikooli lapsed said auhinnalise kolmanda koha.
Palju õnne õpilastele eduka esinemise eest ja aitäh tehnoloogiaõpetaja Viktor Vesile õpilaste juhendamise eest!

retsept ja see ilusti vormistada. Retsepte hindas asjatundlik žürii, kõik konkursist osavõtnud said aukirja ja parimatele anti auhinnad.
Teoreetiliste teadmiste omandamise kõrval osalesid õpilased meeleldi praktilises
tegevuses – tegid ilusaid võileibu, arvasid
lõhna ja kompamise järgi toiduaineid ära,
tegid kaasa teatevõistluses.
Pudruprogramm
Pudruprogrammis osaleti esimest korda.
Lapsed rääkisid, miks pudrusöömine on
kasulik. Otsiti teavet internetist ja uuriti,

Veel sellel aastal
tehak se Edisele
kergliiklustee kõrvale tervisespordiväljak, mis avardab
sealkandis sportimisvõimalusi.
„Tervisespordiväljaku rajamise finantseerimisallikad on
2017. aasta riigieelarveline toetus ja Jõhvi
valla eelarvevahendid,” ütles vallavanem Aleksei Naumkin.
Lõviosa väljaku jaoks kuluvast rahast – 5000 eurot – tuli riigieelarvest, vald lisas omalt poolt paar tuhat eurot. Tervisespordiväljaku aluse ehitab Terre Ehituse OÜ, väljaku rajab Tommi Play
OÜ.
Väljakule tuleb välijõulinnak, kus on poomid, ripperedel, kangid, pingid ja prügikastid.

Noored pianistid sõitsid Etüüdirallit

NATALIYA LOBOSOK
JVP võistluse koordineerija

Vene kooli õpilased tegid süüa
Vene kooli 2.b ja 3.c klassi õpilased osalesid kahes toiduga seotud ettevõtmises:
üks neist oli „Ma armastan Eesti toitu” ja
teine pudruprogramm.
Eesti 100. sünnipäevale pühendatud
programmi „Ma armastan Eesti toitu” raames uurisid õpilased eesti toidu ajalugu ja
traditsioone ning seda, mida eri aastaaegadel lauale pandi. Saadi teada, et eestlased
on alati hinnanud toidu kodumaist päritolu,
selle kvaliteeti ja isuäratavust.
Õpilased valmistusid projektis osalemiseks varakult. Oli vaja leida üks eesti toidu

Edisele rajatakse tervisespordiväljak

JT

Goldbergi masina ehitamise võistlus
3. novembril toimus Tallinna tehnikakõrgkooli inseneeria
karjääripäeval Goldbergi masina ehitamise võistlus. See oli
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud üritus „100
sammu inseneerias”.
Mis on Goldbergi masin? See on koomiline, üldjuhul üleliia keeruline masin lihtsa ülesande sooritamiseks. Masina tööpõhimõte
seisneb üksteisele järgnevate toimingute jadas.
Meeskondade ülesanne oli konstrueerida Goldbergi masin, mis
töötaks vähemalt 30 sekundit. Ehitamisel olid oma reeglid, näiteks
pidi masin mahtuma 1250 × 2500 mm suurusele vineeralusele ja
selle kõrgus ei tohtinud olla üle kolme meetri. Minimaalne elementide arv pidi olema 10. Masina lõpuelemendi valmistas Tallinna tehnikakõrgkool, viimase elemendi küljest pidi tõusma üles
heeliumiga täidetud õhupall. Võistkond ehitas masinad valmis
oma koolis. Võistlus ja masinate ülespanemine toimus Tallinna
tehnikakõrgkoolis.
Meie kooli esindasid 7. klassi poisid German Vesi, Vassili Korobov, Konstantin Luur, Vladimir Mihhailov ja Georgi Matvejev.

JT

mida kõnelevad pudru kasulikkusest
teadusuuringud.
Saadud teadmiste põhjal tegime väikese
video pudru olulisusest.
Programmi käigus katsetati mitmesuguseid putrusid ja toodi kodus valmiskeedetud
putru kooli teistele maitsta. Pärast putrude
proovimist muutsid mõned õpilased oma
senist arvamust selle kasuliku toidu suhtes.
TATJANA VOLNUHINA
VERA VINOKUROVA
Klassijuhatajad

Tammikus püstitati rekordeid
Raskejõustikuklubi Edu sportlane Darja Ivanova püstitas
Tammikus Edu klubi korraldatud lahtistel meistrivõistlustel
kuni 69 kg kaaluvate neidude arvestuses Eesti rekordi, rebides 60 kilogrammi. Võistlustel tegid tulemusi viie spordiklubi liikmed, sealhulgas külalised Peterburist.
Edu sportlaste tulemused olid järgmised:
kuni 63 kg kaaluvad naised: teine koht Emeli Raud tulemusega
100 kg (45 + 55);
üle 63 kg kaaluvad naised: esimene koht Darja Ivanova tulemusega 130 kg (60 + 70), teine koht Aleksandra Roitman tulemusega
118 kg (50 + 68);
kuni 40 kg kaaluvad poisid: teine koht Ivan Vorobjov tulemusega 60 kg (25 + 35);
kuni 50 kg kaaluvad noormehed: esimene koht Dmitri Dadonov
tulemusega 59 kg (24 + 35);
kuni 56 kg kaaluvad noormehed: esimene koht Aleksei Kuzmin
tulemusega 93 kg (38 + 55);
kuni 77 kg kaaluvad mehed: esimene koht Lauri Naarits tulemusega 235 kg (100 + 135), teine koht Reigo Sulumets tulemusega
205 kg (95 + 110).
GEORGI GEORGIEVSKI
Edu treener
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Oktoobris registreeriti
viie väikese
vallakodaniku sünd:
Alisa Artemenkova
Jekaterina Kabanova
Kerron Räitsak
Mark Lazutkin
Sten Gregor Sutt
NOVEMBRIS tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:

96
Anastassia Antonova 28. november
95
Liidia Guržienko

24. november

93
Laine Niinberg

12. november

92
Klavdiya Mysyagina
Eha Laas
Miina Jevsejenko
Ida Tamme
Victor Stepanov

6. november
14. november
18. november
30. november
30. november

91
Maimu Korts

1. november

90
Anna Burakova
Aino Haan

22. november
25. november

89
Varvara Moora
Asta Ratasepp
Maria Arsenins
Niina Penežko
Liidia Tšuškina
Mihhail Trussov

7. november
9. november
19. november
29. november
30. november
17. november

88
Tamara Kofanova
Veronika Meigas
Niina Vahnina
Maria Kostina
Maria Vjaltseva
Leonid Azarov

15. november
17. november
21. november
24. november
28. november
25. november

87
Pelageja Šatonskaja 12. november
Helgi-Adele Rooden 17. november
Aino Špakova
22. november
Valentina Seliverstova
27. november
86
Vaike Adama
6. november
Galina Paukku
6. november
Paraskoviya Guseva 8. november
Margarita Frolova 18. november
Johannes Tõnuvere 7. november
Evald Pajo
13. november
85
Maimu Aavel
Nadezda Lisimenko
Yulia Andreeva
Anna Jastremskaja
Galina Grigorieva
Maire Kuldmets

4. november
5. november
17. november
25. november
30. november
30. november

80
Nadezhda Korolko
Eha Vodja
Agnessa Latkina
Malle Soosaar
Nadežda Dmitrieva
Tatjana Ptitškina
Jevgenia Ivanova
Dmitry Radchenko
Kuldar Suuban
Üllar Kiisla

9. november
9. november
13. november
18. november
24. november
24. november
26. november
10. november
21. november
29. november

75
Klavdiya Selezneva
Galina Mityaeva
Antonina Popova
Leokadia Halturina
Olev Hinno
Valdo Liivik
Kaimo Küttis

2. november
5. november
23. november
25. november
6. november
15. november
16. november

Ajalehe kaudu õnnitleme 75., 80. ja
85. sünnipäeval ning järgmistel sünnipäevadel. Neil, kes ei soovi ajalehe
kaudu õnnitlust saada, palun võtta
ühendust Jõhvi Teataja toimetajaga.

TEATED
Vaegkuuljatel on võimalik kohtu
da Tallinna spetsialistidega
13. detsembril kell 10.30–14.00
aadressil Kooli 2, Jõhvi.
Kaasa võtta abivahendikaart, uue
aparaadi taotlemisel (pere)arsti
saatekiri.
Registreerimine alates 4. det
sembrist telefonil 5388 8312 või
5287 827.
Kristiina Ojamäe jätkab treenin
guid Jõhvi spordihalli I korruse
võimlemissaalis.
Kolmapäeviti kell 16–17 ootame
koduseid võimlejaid (tasuta),
kell 17–18 sobib neile, kel selja
taga raske tööpäev (1,50 eurot).

JÕHVI TEATAJA

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• R, 01.12 kell 18.
Advendikontsert
Rahvusooperi Estonia poiste
koor ja noormeestekoor, Noorte
orkester. Dirigent Hirvo Surva
• P, 03.12 kell 17.
„Laulud või nii ...”. Vladislav
Koržets, Riho Sibul ja Ain Agan
• N, 07.12 kell 12. Lastekontsert
„Vanavanemate jõulud”
Solist Liisi Koikson, ETV laste- ja
mudilaskoor, Georg Otsa muusi
kakooli muusikud, dirigent Aarne
Saluveer. Muinasjutuvestja Piret
Päär
• N, 07.12 kell 19
Canzoniere Grecanico Salentino
(Itaalia). Pärimusmuusika
• E, 11.12 kell 19
Peterburi tantsuteater Ahvatlus.
Tantsuetendus
• E, 11.12 kell 19
„See on minu pidu ja teen, mis
tahan (suren või ära)”
Vana Baskini Teater
• N, 14.12 kell 19
Hortus Musicus 45 „Euroopa
sünd”
• P, 17.12 kell 17
Etendus „Mida mehed tahavad?”
• E, 18.12 kell 19
Stand-up-kontsert „OMA JÕUL”
• T, 19.12 kell 19. Annely Peebo ja
Tanel Padar „Värvide mäng”
• K, 20.12 kell 18.
Kultuuri- ja huvikeskuse lasterin
gide talvekontsert
• N, 21.12 kell 19. „Estraadilainel”
Solistid Kalle Sepp ja Kaire Vilgats
Õhtu juht Veiko Tubin
• K, 27.12 kell 18. Jõuluetendus
„Imeline jõulupuu 3”.
Teater Tšudaki
• N, 28.12 kell 19.
Alexela pühademuusika „Laulev
lumi”.
Hele Kõrve, Hedvig Hanson,
Märt Avandi, Jan Uuspõld, Indrek
Kruusimaa, Pääru Oja
• L, 30.12 kell 12. Etendus
„Külmataat”. Teater Tuuleveski
• L, 30.12 kell 17. Eesti Kontserdi
ja Hennessy aastalõpukontsert
Tallinna Kammerorkester,
kaastegev Mati Turi (tenor),
dirigent ja solist Andres Kaljuste
RAEKOJA SAALIS
• P, 03.12 kell 13
Eri rahvuste klubi LANDÕŠ
• L, 16.12 kell 18. Pereklubi
• P, 17.12 kell 13
Eakate klubi HÕBEJUUS
KESKVÄLJAKUL
• P, 03.12 kell 12
I advendiküünla süütamine

MIHKLI KIRIKUS
• P, 03.12 kell 13
Kontsert „Laulan laulu ja maailm
saab helgemaks…”
Jõhvi põhikooli laululapsed ja
Jõhvi KHK lauluring Tammetõrud
Küllike Šapovalovi juhendamisel
KULTUURI- JA HUVIKESKUSES
• 05. ja 06.12 kell 9.40
Päkapikumaa (vene keeles)

KESKRAAMATUKOGUS
• R, 08.12 kell 17
Tuntud blogija ja maailmaränduri
Jesper Parve raamatu „Mees. Otse
ja ausalt” esitlus
TAMMIKU RAHVAMAJAS
• 10.12 kell 13. Kuldse keskea
jõulupidu. Tantsuks mängivad
BORIS LEHTLAAN ja ARE JAAMA
* Külalisesinejad
Pileti hind eelmüügist 5 eurot,
peopäeval 7 eurot
Piletid müügil Jõhvi seltsimajas ja
Tammiku rahvamajas
Info tel 5858 7381
• L, 13.12 kell 18. LASTE
JÕULUPIDU. Esinevad laste laulu
ringi TAMMETÕRUD lapsed
NÄITUSED
LINNAGALERIIS
• 5.–27.12 Viljandi kunstni
ku Evi Kauri maalide näitus
„Tuuleristiaeg“.
Avamine 5. detsembril kell 16.

PILTUUDIS

Fotod: Erika Prave

Isadepäeva tähistati
suurejooneliselt
Sel aastal toimusid isadepäeva üritused
korraga nii kontserdimajas kui ka Jewe
keskuses.
Kultuuri- ja huvikeskus korraldas
isadele-lastele põnevad töötoad ja
kontserdi.
Jewe keskuses tähistas aga politsei
enda sünnipäeva ja ühtlasi isadepäeva.
Nii oli soovijatel põnev meelt lahutada
lausa kahes kohas.
JT

Kontserdimaja töötubades said
isad-lapsed ühiselt õmmelda ja
meisterdada.

Robootika oli põnev nii suurte kui ka väikeste jaoks.

Inglipuu täidab unistusi

Pühapäeval, 3. detsembril
kell 12 Keskväljakul

Esimese Advendiküünla
süütamine
Esinevad kultuuri- ja huvikeskuse laululapsed,
tantsutrupp STELLE,
tantsurühmad GEVI II ja TAMMIKU.
Advendiküünla süütavad vallavanem Aleksei
Naumkin ja Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur.

Y
Kell 13 Jõhvi Mihkli kirikus
KONTSERT

Laulan laulu ja
maailm muutub helgemaks ...
Esinevad Jõhvi põhikooli laululapsed ning
kultuuri- ja huvikeskuse lauluring Tammetõrud
Küllike Šapovalovi juhendamisel.
Sissepääs tasuta.
Olete oodatud koos perega.

Maksuvaba tulu

2018

Kuidas arvutada
järgmise aasta
tulu suurust?

€

Oma
tulu
hulka ...

Inglipuu kingikampaaniaga täidetakse 288 Ida-Virumaa lapse
jõuluunistused, neist 40 ootab kinke Jõhvis.
Üle-eestiline kingikampaania Inglipuu kutsub täitma vähekindlustatud perede laste jõuluunistusi. Kingitusi kogutakse 11.
detsembrini.
Heategevusliku kingikampaania elluviija, kaubanduskett Maxima
kogus koostöös 31 linna ja valla sotsiaaltöötajatega üle Eesti kokku
nende laste jõulusoovid, kelle peredel puudub tänavu võimalus teha
lapsele soovitud kingitust. Inglipuud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad Ida-Virumaal Maxima kauplustes. Jõhvis on see
võimalus Rakvere 29 asuvas kaupluses.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses
Inglipuult lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse saab pakkimata
kujul jätta kas Maxima infoletti või kassasse. Osalemise täpsemad
juhised leiab veebilehelt www.maxima.ee/inglipuu.
Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Eesti
võrgustiku juht Kärt Mere sõnul elab sisuliselt iga viies Eesti laps
vaesuses. „Eriti suures riskis on paljulapselised pered ning ka need
pered, kes jäävad toimetulekutoetuse saajate ringist vaid paari
euroga välja – pealtnäha kõik korras, aga tegelikult on pere puuduses, kuid toetuse saajaks ka ei kvalifitseeru. Just sellistes olukordades
ongi kaasinimestest hoolivad kampaaniad nagu Inglipuu tänuväärt
abimeheks, mis võimaldab igaühel lihtsalt panustada ka nende laste
pühadesse, kel muidu jääksid kingid saamata,” rääkis Mere.
Inglipuu kampaania patrooni Gerli Padari sõnul on Inglipuudel
väga erinevad unistused. „Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi,
vanus ja soov. Mõned jõulusoovid on hästi praktilised, näiteks soovivad lapsed joonistamiskomplekti või riideid, teised unistused on aga
lennukamad, näiteks unistatakse puldiga helikopterist. Igal juhul
on kõigil võimalus leida omale soov, mida täita, ja teha just selle
valitud lapse jõulud õnnelikumaks,” rääkis Padar, kes tänavu kaasas
heategevusse ka kogu oma pere. „Eelmisel aastal kogesin Inglipuu
mastaapsust ja sain tunda, kui olulise tunde annab heategu heategijale endale. Et seda suurepärast tunnet edasi viia, kaasasin ka oma
pereliikmed,” lisas Padar.
Lisainfo: Maxima Eesti kommunikatsioonijuht: Katja Ljubobratets, tel 5556 6740, e-post katja.ljubobratets@maxima.ee.
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Alates 2018. aastast sõltub maksuvaba tulu suurus sinu aastasest tulust

LIIDA kokku
st summad koos tulumaksu, kohustusliku
kogumispensioni- ja töötuskindlustusmaksega!

+ töövõtuleping
+ üüri- ja renditulu
+ tulu välismaalt
+ vara müük

+ vanema- ja haigushüvitis
+ maksustatav stipendium
+ ettevõtlustulu
+ jms.

Kui sinu keskmine kuutulu on:

on sinu maksuvaba tulu:

kuni 1200€

500€/kuus

1201-2099€

= 500 – 0,55556 x (sinu tulu – 1200)

alates 2100€

€

(NB! dividendi puhul netosumma),

...arvesta maksustatav tulu, näiteks:
+ palk
+ preemia
+ pension
+ dividend

2018

brutosummad

0€

Kui sissetulek on raskesti ennustatav, saad teha tööandjale avalduse maksuvabast
tulust loobumiseks ja vältida sellega hiljem tulumaksu juurdemaksmist.
Enammakstud tulumaksu saad tuludeklaratsiooni esitamisega tagasi.

÷ 12

JAGA 12-ga

eeldatav aastane tulu

...ära arvesta maksuvaba tulu, näiteks:
- kasutatud asjade müük
- maksuvaba stipendium
- lähetuse päevaraha
- töövõimetoetus

- elatis
- kingitused
- erisoodustus

- pere- ja toimetulekutoetus
(nt lapsetoetus)

- eluaseme müük (maksuvaba)
- jms.

Kuidas tegutseda?
Tee tööandjale avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks.
Kui see on varem esitatud, siis uuesti esitama ei pea
Tee tööandjale avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks ja märgi
maksimaalseks summaks valemi järgi saadud number.
a) palu tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot;
b) ära esita maksuvaba tulu avaldust.

Märgi e-MTAsse kasutuses olevad kontaktid,
et saaksime sulle vajadusel saata teavituse
maksuvaba tulu täitumisest aasta sees.

Maksu- ja Tolliamet
www.emta.ee
880 0811
emta@emta.ee
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