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Lühidalt volikogus
vastu võetud otsustest
15. jaanuari istung
Luba hangete korraldamiseks
Volikogu andis vallavalitsusele loa nelja lihthanke korraldamiseks.
Kolme hanke eesmärk on liisida viieks aastaks sõiduauto, väikemaastur ja väikebuss. Välja vahetatakse sõidukid, mis on vallavalitsuse käsutuses olnud viimased viis aastat. Sõiduk Škoda Yeti oli
majandusosakonna kasutada ja Volkswagen Passat vallavanemate
käsutuses. 2007. aastal soetatud väikebuss Volkswagen Caravelle
oli algul sotsiaalteenistuse ning hiljem kultuuri- ja huvikeskuse
käsutuses.
Üks hange korraldatakse Jõhvi valla territooriumi teedel ja
tänavatel paiknevate liikluskorraldusvahendite korrashoiuks,
hooldustöödeks ja paigaldamiseks. Liikluskorraldusvahendid on
liiklusmärgid, piirded, teekattemärgistus ja valgusfoorid.
Eelnõu vastuvõtmisel taandas ennast hääletamisest fraktsiooni
Jõhvi Eest liige Ilmar Aun, kes töötab Møller Auto juhatajana.

Lõigati linte

Muudeti määrust
Volikogu muutis määrust „Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused”.
Määrusega vähendati riikliku toimetulekutoetuse määramisel
arvestatavat üüritasu piirmäära neljalt eurolt korteriomandi ruutmeetri kohta kuus ning kehtestati uueks üüritasu piirmääraks 2,50
eurot korteriomandi ruutmeetri kohta kuus. Üürilepingu alusel
kehtestatud üüritasu vähendamine on tingitud asjaolust, et paljud
eluaseme üürileandjad kasutavad majanduslikes raskustes peresid
ja riikliku toimetulekutoetuse võimalusi ära ning kehtestavad tulu
teenimise eesmärgil võimalikult kõrge üüritasu, selgitas vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste.
Suurendati hooldajatoetust
Volikogu otsusega suurendati puudega laste vanematele makstavat
hooldajatoetust. See puudutab eelkõige vanemaid, kes ei saa lapse
hooldamise tõttu tööl käia ega õppida.
Raske puudega lapse hooldamise korral on toetus 35 eurot kuus
(seni kehtinud määruse järgi oli see 20 eurot), sügava puudega
lapse hooldamisel 50 (seni 25,56) eurot kuus ja keskmise puudega
lapse hooldamisel 35 (seni 20) eurot kuus.
Hooldajatoetuse suurendamise vajadus on tingitud üleüldisest
elukalliduse tõusust, selgitas Sirli Tammiste. Lisaks hooldajatoetusele tasub vallavalitsus toetuse pealt sotsiaalmaksu, mis tagab
vanemale sotsiaalsed garantiid, s.t ravikindlustuse ja tööstaaži.
Samuti muudeti hooldajatoetuse määramise alustingimusi: hinnatakse laste (sh puudega laste) abivajadust sotsiaalteenuste ja
-toetuste registris (STAR), koostades lapsele juhtumiplaani. Seni
kehtinud abivajaduse hindamise akt pole enam vajalik.
Algatati detailplaneering
Volikogu otsustas algatada Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka
kinnistu detailplaneeringu ning mitte algatada neil kinnistutel
keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada maa-alale terviklik elamurajoon – 30–35 üksikelamu krunti –, sealhulgas muuta
maakasutuse sihtotstarvet, jagada maa-ala kruntideks, määrata
elamukruntidele ehitusõigus ning lahendada liikluskorraldus, teede
ja tänavate maa-alad, heakorrastus, haljastus, tehnovarustus jms.
Selle päevakorrapunkti hääletusest taandasid end Keskerakonna
fraktsiooni kuuluv Allan Mänd, kes on selle maa-ala arendaja, ning
volikogu esimees Niina Neglason, kes põhjendas hääletusel mitteosalemist sellega, et on Allan Männi tuttav.
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01.01.2018. a seisuga elab Jõhvi vallas 11 644 inimest
keskmine vanus 45,72 aastat

Eelmine aasta tuli
Jõhvi valda elama
449 inimest

Eelmine aasta
lahkus Jõhvi vallast
498 inimest,
nendest 47 välismaale

Puru tee pikendus, mida kavandati üle poole sajandi,
avati pidulikult möödunud aasta lõpul. Teed, mis lühendab sõitu Jõhvist Ahtmesse mitu minutit, oli avama tulnud ka regionaalminister Jaak Aab. Fotol lõikavad jalakäijate sillal linti läbi vallavanem Aleksei Naumkin volikogu
esimees Niina Neglason ja Jaak Aab.
Foto: Erika Prave

Jõhvi kingitused riigile
Vabariigi 100. sünnipäevaks tehakse kõikjal
Eestis kodumaale kingitusi. Ka Jõhvis on
tähtpäevale mõeldes korraldatud või veel
ees ootamas toredaid ettevõtmisi. Siin on
mõned näited.
53 aastat tegutsenud naisrahvatantsurühm
Gevi tegi endale Leaderi programmi ja Jõhvi
vallavalitsuse toel Jõhvi kihelkonna naiste
rahvarõivakomplektid. „See on suurepärane
kingitus, näitamaks nii eestlaste noorematele
põlvkondadele kui ka Eestisse viimase 100
aasta jooksul rännanutele ja siin oma kodu
leidnutele ning turistidele, milliseid rõivaid,
mustreid ja kangaid kanti Virumaal eelmise
sajandi esimesel poolel,” kirjeldab Gevi.
Kunstikool teeb koostöös keskraamatukoguga kaks kingitust: raamatukogu peamajas,
mis pakub kunstiõpilastele näitusepinda, on
väljas pisiplastika näitus. Kunstikooli õpilaste joonistuste ja maalide näitust saab aga
vaadata Jõhvi eakate päevakeskuses, kus on
raamatukogu filiaal.
Lasteaed Sipsik kinkis Eestile sünnipäevaks
oma paarisaja naerunäoga kaunistatud
jõulupuu.
Lasteaed Kalevipoeg korraldas heategevusliku kohviku ja korjanduse koerte varjupaiga
heaks.
Lasteaias Pillerkaar aga peetakse maha üks
vägev paroodiasõu, milles tehakse järele
kuulsusi nagu ühes populaarses telesaates.
Jõhvi gümnaasiumi lauluõpetaja Tanja Elkeni
idee on korraldada solistide päev „Laulud

Eestile”, milles osaleksid Jõhvi koolide kõrval
ka Mäetaguse ja Illuka põhikooli ning Toila,
Iisaku ja Järve gümnaasiumi laululapsed.
„See on suurepärane võimalus alustada
Ida-Virumaal uue traditsiooniga, kus noored
solistid ei pea võistlema mainekate laulustuudiotega ning lauldakse südamest ja hingest.
Näen selles head võimalust teha koostööd
vene keelt kodukeelena kõnelevate õpilastega, pakkudes neile võimalust laulda eesti
keeles kodust, perest ja kaunist maast, kus
nad elavad,” ütles Elken.
Laulupäeva juhendis palutakse noortel
kirja panna oma soov Eestile, see laulupäeval ette lugeda ning jätta selleks ettenähtud
korvi/karpi. „Kogume neid sinna täpselt 100!“
Jõhvi gümnaasium korraldab Eesti 100. sünnipäeva raames koolisisese loomekonkursi,
millel osalevad nii õpetajad kui ka õpilased.
Omaloomingu all peetakse silmas tantse,
laule, luulet, jutte, erisugust kunsti, fotosid,
lühifilme, lühinäidendeid, sketše. Oodatud
on eelkõige uudisloome, kuid miks mitte ka
maitsekas paroodia.
Eesti põhikooli viiendate klasside lapsed
osalevad üle-eestilises ühisprojektis, mille
eesmärk on teha eestimaalaste portreedega
maailma pikim sünnipäevakutse. Selles ajaloolises projektis osalemiseks saadavad õpilased ühiselt oma fotod.

Kogu koolis aga algatatakse heategude
projekt, milles võivad osaleda kõik kooliga
seotud inimesed. „Kingime Eestile 100 heategu. Igast heateost valmib miniposter, mida
saab näha koolimajas näitusel,” ütles eesti
põhikooli õppealajuhataja Kadi Rebban.
Vene põhikooli direktor Irina Šulgina ütles,
et neil on riigi sünnipäeva ürituste korraldamisega seotud terve kool ning kõik ainesektsioonid on pakkunud neli-viis ettevõtmist, mis
lähiajal pidupäevale mõeldes ära tehakse.
Sündmusi on igasuguseid, alustades sellest,
et algklassilapsed joonistavad koduteemalisi
pilte ning teevad kooli ehtimiseks ise rukkililli
ja muid kaunistusi, ning lõpetades sellega,
et tuntud inimesed tulevad tundidesse külalisõpetajaks. Kõik on oodatud osalema fotokonkursil „Minu kodupaik” ja koolis toimub
minikonverents „Eesti sportlased olümpiamängudel”. Ajusid ragistatakse nii suurematele kui ka väiksematele mõeldud viktoriinidel, kus teemaks on ikka Eesti.
Muusikakooli õpilased aga harjutavad sel aastal eriti hoolega Eesti autorite heliteoseid,
ütles muusikakooli direktor Margit Raag.
Tema sõnul on neil terve hulk õpilasi, kes
oleksid kohe valmis õpitud lugudega esinema.
Facebooki grupp „Vabajooks Jõhvi” kutsub
kõiki vabariigi 100. sünnipäeva aastal korra
kuus, 24. kuupäeval liikuma. Kohtutakse Jõhvi
Keskväljakul kella all ja 24. veebruaril on kokkusaamise aeg kell 16. Eesmärk on saada
Jõhvi ümbruse kergliiklusteedel ja parkides
kõndides ja joostes 12 kuuga kokku vähemalt
100 kilomeetrit.
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Soodustusega saab sõita kuni
20 korda kuus

Vene põhikool alustas uues asukohas

Pensionärid, kellel on bussisõiduks vallavalitsusest saadud
tasuta sõidu kaart, võivad seda kasutada kuni 20 korda kuus.
Möödunud aasta tasuta sõitudest kokkuvõtteid tehes selgus, et seda tõsiasja tuleb inimestele aeg-ajalt meelde tuletada, tõdes abivallavanem Aivo Tamm.
„Kui algselt kulus vallal pensionäride tasuta sõidu hüvitamiseks 3000–3500 eurot kuus, siis viimasel ajal on need
summad tõusnud 5000 euroni,” ütles Tamm. Tema sõnul on
selle põhjuseks asjaolu, et osa inimesi sõidavad tasuta oluliselt rohkem, kui ette nähtud.
„Meil on teada inimene, kes on ühes kuus kasutanud tasuta
sõidu kaarti 79 korral. See teeb sisuliselt kolm korda päevas
bussiga sõitmist. Kuna tasuta bussikaardid on nimelised, siis
on meil ka ülevaade sellest, kes, kuhu ja kui palju sõidab. Tuleb
tõdeda, et on inimesi, kes sõidavad ühest lõpp-peatusest teise
ja teevad seda päevast päeva,” rääkis Tamm. Tema sõnul on
neid, kes tasuta bussisõidu õigust lubatust mitu korda enam
kasutavad, umbes 40. „Oleme saanud bussijuhtidelt tagasi
sidet ja meile on öeldud, et mõnikord on bussis nagu eakate
päevakeskus ratastel.”
Tamm ütles, et kuigi vallavalitsusel oleks võimalus enam
kasutatud kordade eest bussisõidukaart sulgeda, seda ei
tehta, sest see võib inimesele probleeme tekitada. Sellegipoolest saadetakse meeldetuletuskiri kõikidele tasuta sõidu
kaarte kasutavatele inimestele, et tuletada neile meelde, milline on kaartide kasutamise kord.
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Sellest aastast õpivad vene põhikooli
lapsed ajutiselt Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse ruumides. Kooli saavad nad
koolibussiga.
Seni, kuni vene põhikooli hoone on
rekonstrueerimiseks suletud, avastavad õpilased kutsehariduskeskuse ruume. Kolimine
uude kohta kestis terve nädala, sellele eelnes suur ettevalmistustöö nii koolis kui ka
vallavalitsuses.
„Koolipere on uue kohaga ära harjunud.
See on meid omavahel isegi enam liitnud,”
ütles kooli direktor Irina Šulgina. „Kui

esimesel päeval uues kohas, kui kõik oli kõikide jaoks uus, oli mõningast segadust, siis
edaspidi harjusid õpilased ja õpetajad uue
olukorraga kiiresti ning keegi enam maja peal
ära ei eksi. Lapsed said hoone väga kiiresti
selgeks.”
Vene põhikooli õpilaste käsutuses on kaks
korrust. Ruumid on õpilaste jaoks põnevad
– on moodsaid klaasseinaga klasse, aga on
ka soppidega väiksemaid ja suuremaid klassitubasid ning suur nüüdisaegne aula. Ainus,
mida ei ole, on ühine garderoob. Õpilased
jätavad üleriided klassi nagisse.
Direktor Irina Šulgina ütles, et on väga
tänulik kõikidele lastevanematele, kes toetasid kolimist. „Meil õnnestus suhteliselt
lühikese ajaga teha see hoone
enam-vähem korda, nii et lapsed saaksid siin õppida.”
Väiksemad lapsed,
1.–6. klass, õpivad
kutsehariduskeskuse remonditud
ruumides. „Vanemate k lasside
õpilaste tunnid

Puid tohib maha võtta
vaid loaga
Jõhvis võib puid maha raiuda vaid vallavalitsusest saadud
loa alusel, tuletab vallavalitsuse järelevalveinspektor Pjotr
Gavrilov meelde.
See, et tiheasustusega alal, nagu Jõhvi linn seda on, võib
puid maha võtta vaid vastava loa alusel, on sätestatud kahes
õigusaktis. Nii looduskaitseseaduse paragrahvis 45 kui ka valla
heakorraeeskirjas on öeldud, et omavoliliselt kahjustada,
raiuda või hävitada puid ja põõsaid ei tohi.
„See teema on vallas aktuaalne, sest hiljuti on olnud juhtumeid, kus puid on ilma loata maha võetud,” ütles Gavrilov. Ta
tõi näiteks ühe korteriühistu, mis taotles luba kolme elujõus
puu mahavõtmiseks, aga kui vallavalitsuse spetsialistid läksid
olukorda üle vaatama, selgus, et puud olid maha võetud ilma
loata ja taotlus oli esitatud tagantjärele. „Sellise tegevuse eest
võib looduskaitseseaduse järgi füüsilist isikut trahvida 1200
euroga, juriidilist isikut aga 3200 euroga,” sõnas Gavrilov.
Järelevalveinspektor soovitas kõikidel korteriühistutel, kes
kavatsevad enda territooriumil puid maha võtta, pidada kõigepealt nõu arboristiga, kes oskab hinnata puu seisukorda
ja selle mahavõtmise ohutust. „Kui olete spetsialistiga nõu
pidanud, võib esitada taotluse vallavalitsusele,” soovitas ta.
Gavrilov toonitas, et puid ei tohi iseseisvalt maha raiuda ka
seepärast, et need võivad kukkuda mõne maja või auto peale
ning sedasi suurt kahju teha.
Lisateavet saab küsida järelevalveinspektor Pjotr Gavrilovilt e-posti aadressil pjotr.gavrilov@johvi.ee või telefonil
5306 5722.
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Prügivedajaks pürgib
kolm firmat
Jäätmeveo hankekonkursil osales kolm ettevõtet: praegu
vallas jäätmeid vedav Ekovir, Eesti Keskkonnateenused ja
Ragn-Sells.
Milline ettevõte alates 1. märtsist järgmised viis aastat Jõhvis olmejäätmeid veab, selgub veebruari alguses, mil lõpeb
hanke vaidlustamiseks ette nähtud aeg.
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Lidl Jõhvi ei tule
Saksa odavpoekett Lidl jättis pooleli plaani rajada oma kauplus südalinna kunagise kultuurimaja, hilisema kohtumaja
kohale.
„See oli firma otsus, meie käitusime selles olukorras kõigiti
korrektselt,” ütles vallavanem Aleksei Naumkin. „Teatasime
arendajale, et tegemist on miljööväärtusliku alaga, kus hoone
säilitamine on ette nähtud üldplaneeringuga. Kui arendaja
soovib seal ehitada või rekonstrueerimistöid teha, tuleb läbi
viia arhitektuurikonkurss. Seda Lidl aga teha ei soovinud,
seega oli loobumine nende otsus.”
Lidl soovis endise kultuuri- ja kohtumaja lammutada, et
ehitada tüüpprojekti järgi kauplus. Seda kavatsust ei toetanud
ka muinsuskaitseamet, mille peadirektor Siim Raie kirjutas
oma kirjas vallavalitsusele, et ei pea õigeks Jõhvi endise kultuurimaja lammutamist.
JT

on koolimaja selles osas, kus ruumid ei ole
võib-olla kõige kaasaegsemad, ent see viib
neid justkui väikesele ekskursioonile ajalukku
– sellistesse klassidesse, millistes õppisid
nende vanemad ja vanavanemad. Nad võivad
endale ette kujutada, millised olid kabinetid
nõukogude ajal,” rääkis Šulgina.
Direktor tõdes, et kolimisel tegid palju
tööd nii kooli kui ka vallavalitsuse töötajad.
Enne sissekolimist tehti ruumides pisiremont ja kohendati ruume õppimiseks sobivaks. Klassides olev mööbel on toodud vene
põhikoolist.
Väikesed muudatused on ka õppekorralduses – kui endises hoones käisid lapsed ainekabinettides, siis nüüd istub iga klass oma ruumis ja ringi liiguvad hoopis õpetajad.
Õpilased söövad kutsehariduskeskuse
söögisaalis, kuhu toit tuuakse spetsiaalsete
termostega vene põhikooli majast.
Et lapsed hõlpsamini kooli saaksid, on
vallavalitsus tellinud kaks koolibussi – üks
võtab lapsed peale turu juurest ja teine eesti
kooli juurest. Kolmas buss toob lapsed kohale
Orult.
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Liiklemine Kutse tänaval on turvalisem

Kehalise
kasvatuse
tund.
Foto: Erika Prave

Vene põhikooli hoones olev ujula on
vallarahvale avatud endistel aegadel.

Esimesed päevad, mil vene põhikooli lapsed hakkasid Ida-Virumaa
kutsehariduskeskuses koolis käima, näitasid ära kitsaskohad, mida
liikluse oluline suurenemine selles piirkonnas endaga kaasa tõi.
Kuna lapsi toob kooli kolm bussi, tuli määrata bussipeatuse ala,
mis tagaks õpilastele turvalise koolitee, kuid samal ajal ei tekitaks
liikluses troppe. „Saime kohalikelt inimestelt teateid selle kohta,
et esimesel hommikul oli kutsekooli juures harjumatult palju liiklust ning see tekitas segadust,” ütles vallavanem Aleksei Naumkin.
„Väga paljud lapsed tuuakse kooli autoga, ning muidugi kolme koolibussi jagu lapsi – seda on lühikese aja jooksul väga palju.”
Vallavanema sõnul hakati kohe tegutsema, et liiklust kutsekooli
piirkonnas korrastada.
Kõigepealt pandi üles hoiatusmärgid „Lapsed” ja lisati liiklusmärgid, mis lubavad selles piirkonnas sõita 30 kilomeetrit tunnis.
Juurde tehti ka kaks ülekäigurada: üks Kutse ja Rahu tänavale ning
teine Pae ja Rahu tänava vahele, selgitas vallavalitsuse järelevalveinspektor Pjotr Gavrilov.
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Kaitsepolitsei pidas kinni kolm inimest
Kaitsepolitsei töötajad pidasid
9. jaanuari hommikul kinni
Jõhvi volikogu esimehe Niina
Neglasoni, vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhi Sirli Tammiste ja OÜ Corrigo juhatuse
esimehe Tiiu Sepa.
Volikogu esimeest Neglasoni, kes kinnipidamise hetkel
kuulus Reformierakonda, kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Kahtlustuse kohaselt võttis
ta altkäemaksu ajavahemikul
2016–2017 Jõhvi vallavolikogu
poolt äriühingu suhtes otsuste
tegemise ja nende sisulise suunamise eest. Esialgsete kahtlustuste kohaselt ületab altkäemaks
40 000 eurot.
Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhti Tammistet kahtlustatakse korruptsioonivastases
seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumises. Teda kahtlustatakse otsuste tegemises või
nende otsuste suunamises, mis
puudutasid tema lähedase isikuga seotud äriühingut.
OÜ Corrigo juhatuse liikmele Tiiu Sepale esitati kahtlustus suures ulatuses altkäemaksu
andmises.
Toimingupiirangu rikkumise eest on süüdimõistmise
korral ette nähtud rahaline

karistus või kuni aastane vangistus. Suures ulatuses altkäemaksu võtmise, nagu ka andmise eest on süüdimõistmise
korral ette nähtud vangistus
1–10 aastat.
Reformierakond teatas
pärast Neglasoni kinnipidamist,
et arvab ta oma ridadest välja.
Neglason ütles, et tema endal
süüd ei tunne ja vallale ei ole ta
kahju toonud. „Minu eesmärk
on Jõhvit arendada, mitte see,
et vallal läheb halvasti. Palun
mõistvat suhtumist. Me ei ela
enam keskajal, kui keegi ütles,
et naaber on nõid, ja inimene
põletati kohe tuleriidal ära. Kas
minu tegu saab hinnata väärteona, kriminaalse teona või ei
saa seda üldse hinnata, seda näitab aeg. Teeme tööd edasi ja las
õiguskaitseorganid teevad oma
tööd.”
Neglason lisas, et ta ei tunne,
et on saanud altkäemaksu, kuna
tegemist on Corrigost saadud
palgaga, mis on talle reaalselt
tehtud töö eest makstud.
Volikogu esimees sõnas, et
ei astu tagasi, sest tal on koalitsiooni ja paljude inimeste tugi.
„Mitmed inimesed on mulle
helistanud ja palunud jätkata,”
sõnas Neglason.

Opositsiooni esindaja volikogus, keskerakondlane Martin Repinski
kommenteeris Neglasoni jätkamist järgmiselt:
„See skandaal ei ole kedagi rõõmustanud. Oleme seda teemat
arutanud ja inimestel on väga erinevad arvamused. Volikogus on
neid, kes arvavad, et Neglason peab tagasi astuma, ja on ka neid, kelle
meelest ta peaks jätkama. Otsus, et me Neglasonile umbusaldust ei
avalda, sündis siiski eelkõige Jõhvi huvisid silmas pidades. See on Jõhvi,
ja olgem ausad, kogu Ida-Virumaa maine küsimus. Kuna Neglason
ütleb, et ta ei ole süüdi, siis otsustasime ära oodata õiguskaitseorganite edasised sammud – kas talle esitatakse süüdistus või mitte.”

Korruptsioonikahtlustuse
sai Neglason seepärast, et samal
ajal, kui ta töötab OÜs Corrigo
töövõimet hindava arstina, hääletas ta läinud aasta oktoobris
volikogu istungil selle poolt,
et anda Corrigole rendile Jõhvi
hooldekodu hoones tühjalt seisvad ruumid. Samuti pannakse
Neglasonile süüks, et ta on väljendanud poolehoidu tervisekeskuse rajamisele, mida veab
Corrigo. Kapo tõlgendab palka,
mida Neglason Corrigos töötades on saanud, altkäemaksuna.
Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste
ütles samuti, et tema ei tunne
endal süüd ega saa täpselt aru,
milles teda süüdistatakse. Oma
süüd on meedias eitanud ka Tiiu
Sepp.
JT

#
Korruptsiooni
teemaline koolitus
Vallavanem Aleksei Naumkin ütles,
et tellis sisekaitseakadeemialt
vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning allasutuste juhtidele korruptsiooni ennetamise koolituse.
„Praeguses kontekstis on sellise
koolituse tellimine põhjendatud
ja ka mõistlik,” sõnas Naumkin.
„Ka volikogu liikmed peaksid enne
hääletamist mõtlema sellele, kas
nad on menetluses oleva eelnõuga
seotud või mitte.”
JT
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Meeldib see meile või mitte, inimene tunneb
end ikka kõige paremini oma kodus. Nii et isegi
siis, kui kõik inimesed Ida-Virumaalt peaksid ära
minema, mina kindlasti jään. Jään, sest mulle meeldib see, et Jõhvi on merele lähedal, mulle meeldib,
et meie ümbruses laiuvad segametsad, kus võib
nautida linnulaulu. Meie vallal on suurepärane
asukoht.
Muidugi hoiavad mind kodused kohad – isaga
koos istutatud puud, kodumaja. Igal kevadel harin
üles oma väikese aiamaa ning kasvatan seal tomateid, taimi ja lilli. Ja kuigi aeg-ajalt neid ka varastatakse, istutan neid ikka ja jälle. Inimene, kes
on vanem kui 30aastane, peab hoidma kontakti
maaga, et hoida iseend. Maal ei ole seda vaja, aga
meil, inimestel, on. Imetleda lille tärkamist, esimeste lehekeste tulemist, õitsemist ja ka närtsimist
pakub rõõmu ja annab kindlust, et ka homne päev
tuleb.

Ilona Kaldre –
Jõhvi keskmine
Kui lähtuda Jõhvi rahvastikuregistri
andmetest elanike vanuse, soo ja rahvuse
kohta, oli eelmisel aastal Jõhvi keskmise
elaniku kehastuseks Ilona Kaldre.
Ilona, teatud ringkondades olete Eesti ja ka
välismaa kõige kuulsam jõhvilane, aga statistika järgi hoopis Jõhvi keskmine. Kuidas te
tunnete end keskmise rollis?
Ausalt öeldes väga hästi. Ja mulle on see väga
oluline – olla keskmine jõhvilane, naine, kes on
vanuses 45–50 aastat. Ta on oma lapsed juba
suureks kasvatanud, ta on üht-teist elus saavutanud, tal on elukogemust ja -tarkust ning ta võib
nüüd pühendada enam aega endale ja miks mitte
oma kodukoha arendamisele.
Millisena te Jõhvit näete?
Soovin, et Jõhvi oleks vald, kus kõigil on hea
elada. Praegu see kahjuks nii ei ole. Noori on linnapildis vähe, nad kipuvad siit ära ega tule tagasi.
Minu enda 25aastane poeg tahab Soome tööle
ja elama minna, sest seal on enam võimalusi.

Nr jaanuar
1 (97) 2012
Nr 1 (162)
2018

Foto: erakogu

Mulle emana see muidugi ei meeldi – ikka tahad,
et lapsed oleksid läheduses, et neid vajadusel toetada, nõu anda. Tahaksin lapselapsi kasvatada.
Arvan, et see, et noored siia jääksid või
tahaksid Jõhvi tagasi tulla, on väga oluline küsimus, millega tuleb tõsiselt tegeleda.
Elu edeneb siis, kui on areng, kui vallas ehitatakse ja rajatakse midagi uut, mitte ei lasta
laguneda olemasoleval. Olgu näiteks või jaamahoone. Mulle tundub, et me lapime suuresti vaid
vanu auke, selle asemel et rajada uut. Kui kaua
see kestab, ei tea, see küsimus on tõenäoliselt
kosmosesse, sest vaevalt, et sellele täna keegi
vastust teab.
Aga mis teile Jõhvis meeldib?
Mulle meeldivad kivid ja puud. Ma kuulan loodust.
Looduse ilu on minu jaoks põhiline.

Mida jõhvilastele soovite?
Soovin palju kannatust ja optimismi. Soovin, et
igaüks leiaks iseenda ja julgeks unistada. Soovin,
et igaüks alustaks positiivse loomisel iseendast,
ehitaks enda ümber õnneliku positiivse maailma,
suhtleks meeldivate inimestega ja alustaks maailma
parandamisel iseendast, oma kodust – värviks näiteks ära aia või koristaks trepikoja. Imesid loovad
inimesed ise.
Mis Jõhvis võiks muutuda?
Usun, et Jõhvis võiks järgmine vallavanem olla
naine. Kui meeste jaoks on sageli primaarne teha
poliitikat, siis naised mõtlevad rohkem pehmete
väärtuste peale – heade suhete hoidmisele, koduse
tunde tekitamisele vallas. Mõtlevad sellele, kuidas
lastel oleks siin hea.
Kes see naine olla võiks?
Ma arvan, et Jõhvis on palju tublisid naisi. Ja ma ei
välistaks ka iseennast.
Erika Prave

Tunnustati valla parimaid sportlasi
Neljapäeval, 11. jaanuaril tunnustati valla parimaid sportlasi
ja nende treenereid. Tänusõnu
ütlesid Jõhvi vallavanem Aleksei
Naumkin ja abivallavanem Riina
Sooäär.
Jõhvi valla parimad
sportlased 2017
Parim sportlane 15–16a tüdrukute
arvestuses Pipi Lotta Enok, treener Hanno Koll / Jõhvi spordikool
/ KJK Visa
Parim sportlane 15–16a poiste
arvestuses Marek Ojamäe, treener
Lehar Kumari / Jõhvi spordikool /
TTÜ korvpallikool
Parim sportlane 17–18a neidude
arvestuses Valeria Vaivala, treener
Viktor Predbannikov / Jõhvi spordikool / KJK Visa

Parim noortevõistkond Jõhvi
spordikooli tüdrukute võrkpallivõistkond koosseisus Karoliina
Käen, Maria Kelder, Daniella Aro,
Reesi Külmhallik, Ronja Rostin,
Berit Marie Sügis, Kerli Teder, Sirely
Veri. Treener Kristjan Palm
Parim spordiüritus hooajalõpu
teatevõistlus / spordiklubi Jõhvi
RS / eestvedajad Priit ja Sille Kaasik
Jõhvi spordikooli tüdrukute võrkpallivõistkond, treener Kristjan Palm.
Foto: Aleksei Komšini

Parim sportlane 17–18a noormeeste arvestuses Reigo Sulumets,
treener Aleksander Rumjantsev /
SK Edu
Parim naissportlane Darja Predbannikova, treener Viktor Predbannikov / Jõhvi spordikool / KJK Visa

Parim meessportlane Riho
Keerme / Jõhvi motoklubi
Parim sportlane naisveteranide
arvestuses Anne Jundas / RSK
Jõhvikas
Parim sportlane meesveteranide
arvestuses Eiki Linnart / KJK Visa

Tunnustati
Noor ja andekas 2017 Emely Raud,
treener Aleksander Rumjantsev
Noor ja andekas 2017 Angelina Mihhailova, treener Tatjana
Tulskaja
Aktiivse sporditegevuse eest 2017.
aastal Sergei Ivanõtšev
JT

Matusetoetus on Jõhvis 250 eurot
Volikogu otsustas, et matusetoetust makstakse
rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omanud isiku surma korral 250 eurot,
sama palju kui mujal Eestis, ehkki riigi eraldatud summa on vaid 215 eurot lahkunu kohta.
Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on alatest 1.
jaanuarist 2018 kohalikel omavalitsustel kohustus maksta rahvastikuregistri andmetel omavalitsuses elukohta omanud isikute surma korral
matusetoetust.
Sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste selgitas,
et matusetoetuseks ette nähtud raha eraldatakse
kohalikele omavalitsustele riigieelarve toetusfondi kaudu ja Jõhvile on seal selleks aastaks planeeritud 41 287 eurot.
Viimase viie aasta surmade arv
Jõhvi vallas statistikaameti andmetel:
2013 – 190
2016 – 180
2014 – 192
2017 – 182
2015 – 217

„Lähtudes statistilistest näitajatest, tuleb viie
aasta keskmine surmade arv meil aastas 192,”
ütles Tammiste. „Arvestades, et riigi eraldatud
sihtfinantseeringust piisab matusetoetuse maksmiseks 250 euro ulatuses vaid 164 isiku surma
korral, tuleb vallavalitsusel puudujääv summa
vallaeelarvest tagada ja see on umbes 7000–8000
eurot aastas.”
Tänavu jagab riik omavalitsuste vahel neli
miljonit eurot, mille nood saavad anda matusetoetuseks. Valem, mille järgi riik matusetoetuseks
raha annab, seab ebavõrdsesse olukorda need
omavalitsused, kus inimesed surevad keskmisest
nooremalt. Seega eraldatakse Jõhvile ühe matuse
kohta 215 eurot, mis on riigi keskmisest 35 eurot
vähem.
Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna
juhataja Häli Tarum selgitas ERRi uudistele olukorda järgmiselt: „Osas kohalikes omavalitsustes
on suremus Eesti keskmisest suurem, aga toetusfondi kaudu eraldatav valem ei arvesta suremuse
erinevust riigi keskmisest.”

Teisiti öeldes – valemis ei arvestata sellega,
et Jõhvis on keskmine eeldatav eluiga ülejäänud
Eestist paari aasta võrra lühem ning neid inimesi,
kes enne 65. sünnipäeva ära surevad, on keskmisest rohkem. Selleks, et ebavõrdset olukorda ei
tekiks, peaks valemit muutma.
Häli Tarum sotsiaalministeeriumist ütles, et
valemit muutma ei hakata ning kui omavalitsus
sai vähem raha, siis võib ta ju lihtsalt väiksemat
matusetoetust maksta: „Kohalikud omavalitsused saavad oma tulubaasist lähtuvalt otsustada,
millises summas ja kellele nad matusetoetust
maksavad,” ütles Tarum ERRi uudistele.
Jõhvi volikogu otsustas, et katab puuduva osa
matusetoetuse summast valla eelarvest ja jõhvilased saavad sama suure toetuse kui teised.
Vastavalt riigi- ja vallaeelarve võimalustele
ning matusekorraldaja vajadustele võib sotsiaalkomisjoni otsuse alusel maksta toetust ka suuremas ulatuses.
JT
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Aukodanik nimetatakse
riigi sünnipäeva aktusel
Kõik jõhvilased võivad esitada kandidaate valla
aukodaniku tiitlile. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 5. veebruaril e-posti aadressil maire.lumiste@
johvi.ee või tuua selleks kuupäevaks volikogu
kantseleisse.
Valla aukodaniku nimetus antakse valla erilise austusavaldusena Jõhvi vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal-,
tervishoiu-, majandus- või muus valdkonnas.
Kandidaate võivad pakkuda kõik vallakodanikud,
sealhulgas volikogu liikmed, komisjonid, fraktsioonid, eestseisus ja vallavalitsus.
Esildises tuleb märkida esitaja andmed, aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev,
-kuu ja -aasta, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete kirjeldus.
Aukodanikule antakse aukodaniku märk ja tunnistus. Aukodaniku märk on valla vapi ja hõbedaste
tammeokste ning tammetõru kujutisega rinnamärk.
Aukodaniku märk ja tunnistus antakse pidulikult
kätte Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud aktusel, mis toimub 22. veebruaril kell 19 kontserdimajas.
JT

Heategijad tõid kingirõõmu
Heategijatest annetajad tegid tänavau jõulukingitused 110-le Jõhvi lapsele.
„Teeme koostööd Jewe ja Tsentraaliga, kes täitsid
70 lapse jõulusoovi ning Maxima kaupluse Inglipuu
projektiga, mis täitis 40 lapse unistuse,“ ütles vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste.
Tema sõnul edastas sotsiaalosakond heategijatele
abisaajate nimekirjad ja kingisoovid.
„Siinkohal suur tänu kõigile, kes kingitusi teha aitasid. See on väga suur töö – korraldamine ja logistika,
seda teevad inimesed tasuta ja heast tahtest,“ ütles
Tammiste. Tema sõnul olid kingisoovid suuresti praktilist laadi: sooviti rõivaid ja jalanõusid.
Endine Jõhvi abivallavanem Vadim Ivljev ei tee
oma sõpruskonnaga üksteisele kingitusi, vaid nad
koguvad raha, et teha head. Tänavu kinkisid nad
ühele kitsastes oludes elavale Jõhvi perele suure
riidekapi ja televiisori.
Head tegid ka need Jõhvi aastalõpuballi külastajad,
kes annetasid 870 eurot ühele perele, kellele tehakse
selle summa eest remont lapse magamistoas.
Tammiste tänas toetuse saajate nimel kõiki
heategijaid.
JT

Spordihalli jõusaalis uued
masinad
Tänu Kirderanniku Koostöökogu Leaderi projektitoetusele uuendati spordihalli jõusaalis kardioseadmeid ja jõumasinaid.
Selle aasta algusest on kõigil võimalik treenida nüüdisaegsete profimasinatega.
Jõusaalis on kolm uut aeroobse treeningu seadet
(jooksurada, ellips, sprinteri masin) ning kümme
jõutreeninguseadet (jalapress, ristveo-plokkmasin,
rinna- ja deltalihaste plokkmasin, hack-kükimasin,
ülatõmberaud, triitsepsiraud, seljalihaste pink, triitsepsitrenažöör, rammumehe pink ja kükipuur), samuti
tõstepõrand, kus saab harjutada juba olemasolevate
kangide, pommide ja hantlitega.
Esmaspäeviti kell 11 ootab treener Tatjana Partõka
jõusaali eakamaid liikumissõpru. Treeneri käe all saavad ka esmakülastajad kasulikku nõu ja õpetust.
JT

Kohtumine
maailmaränduriga
raamatukogus
Veebruaris asub giid, maailmarändur ja raamatuautor Ena Mets taas mööda Eestimaad rändama
ning jõuab seekord oma jutuõhtuga „Inimhetked
ja kohtumisretked” ka Jõhvi.
Ena põimib jututuuril kokku vested kummalistestrikastavatest kohtumistest retkedel Eestis ja mujal
ning vahele mõned millegi poolest mällu sööbinud
muinaslood. Natuke toob ta Jõhvi ka oma eelmise
jututuuri lugusid ja raamatu „Naeratava kuu inimesed”. Ligi kahe tunni jooksul saavad osalejad lugude
vahele ka kuuma teed ning sansula-helisid.
JT
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Eesti Vabariigi
aastapäeva üritused Jõhvis

Detsembris registreeriti
nelja väikese
vallakodaniku sünd:

10.00 jumalateenistus Mihkli kirikus
10.45 kontsert „Laulan Sinust ja Sulle –
mu Eestimaa!” Mihkli kirikus.
Esineb kultuuri- ja huvikeskuse lauluring
(juhendaja Kersti Pärnamets)
11.30 mälestustseremoonia
Vabadussõjas langenute ausamba ja
Aleksander Tõnissoni ausamba juures.
Sõnavõtud, pärgade panek.
Kaastegev Jõhvi bigbänd

jaanuaris
tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:

Niina Koroljova

93

26. jaanuar

Klavdiya Khisamutdinova 6. jaanuar
Romuald Gindper
1. jaanuar

92

Niina Komarova

91

Ekaterina Kostenkova
Väino Tiimus

90

Laine Pajo
Meeta Talf
Raisa Antonova

89

Linda Müllerbeck
Valentina Dobrotina
Maria Kostenkova
Ljuda Bogatõreva
Mariya Trusova
Nikolai Orlov

Fotod: Erika Prave

Laupäeval, 24. veebruaril

Timur Lipitin
Stefan Sudakov
Keron Virkebau
Mark Soroka

96

PILTUUDIS

EESTI RAHVA MUUSEUMIS

17. jaanuar

Jõhvi kihelkonna naise

rahvarõivaste

27. jaanuar
26. jaanuar

ESITLUS

2. jaanuar
12. jaanuar
30. jaanuar

10. veebruaril 2018 kell 12.00

14. jaanuar
16. jaanuar
19. jaanuar
25. jaanuar
30. jaanuar
7. jaanuar

88

Valentina Rumyantseva 1. jaanuar
Loreida-Maria Nõlvak 5. jaanuar
Maria Ignatieva
31. jaanuar
Ülo Jõesaar
31. jaanuar

87

Uliana Orekhova
Jekaterina Patruševa
Linda Kibin
Aleksandra Pupp
Aino Piir
Liana Jefimova
Arvo Lumi

86

Nina Egorova
Leida Roos
Virve Jõemets
Niina Rätsep

85

Natalie Tiide
Maria Firsova
Valentina Tsõbulskaja
Valentina Jessakova
Heljo Vahemets
Anna Lobanova
Nikolai Ivanov
Nikolay Smirnov

80

Aino Šorina
Endla Kiiman
Liivia Sulimanova
Jelena Vaštšenko
Aime-Liidia Kiisla
Nina Grishina
Aino Toode
Taima Lilium
Ilme Teetlok
Anatoly Timofeev
Vello Ojaäär
Endel Putkemaa
Heldur Tammjärv
Meinhard Timm

1. jaanuar
4. jaanuar
5. jaanuar
17. jaanuar
24. jaanuar
27. jaanuar
5. jaanuar
3. jaanuar
7. jaanuar
9. jaanuar
25. jaanuar
4. jaanuar
5. jaanuar
12. jaanuar
18. jaanuar
25. jaanuar
29. jaanuar
6. jaanuar
10. jaanuar
2. jaanuar
5. jaanuar
6. jaanuar
7. jaanuar
7. jaanuar
9. jaanuar
10. jaanuar
12. jaanuar
13. jaanuar
3. jaanuar
13. jaanuar
17. jaanuar
24. jaanuar
31. jaanuar

75

Veera Noorkull
13. jaanuar
Zinaida Stepanova
18. jaanuar
Silvi Viirlaid
22. jaanuar
Vida Cesnakiene
25. jaanuar
Hele-Mall Lüüde
27. jaanuar
Alitsia Issakova
28. jaanuar
Valentina Moiseeva
31. jaanuar
Viktor Maltsev
1. jaanuar
Ilijonius Petras Saldukas 4. jaanuar
Alexey Nikolaev
11. jaanuar
Marjan Tšaikovski
18. jaanuar
Jüri Urbala
26. jaanuar
Jaan Nurk
30. jaanuar

Kutsume kõiki
Jõhvi gümnaasiumi
(A. Kesleri nimelise
Kohtla-Järve V keskkooli)
vilistlasi VESTLUSÕHTULE,
mis toimub
Jõhvi gümnaasiumis
TEISIPÄEVAL, 6.
VEEBRUARIL KELL 17.30.
Kokkusaamise eesmärk
on koguda mälestusi
uue raamatu jaoks, mis
antakse välja 2019. aastal
– 100 aasta möödumisel
eestikeelse gümnaasiumihariduse algusest Jõhvis.
Kõik vilistlased on oodatud
oma mälestusi jagama!

JÕHVI TEATAJA

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juuksuriõpilased võistlesid Tartu ja Pärnu õpilastega.
Kunstiteosena valmisid soengud futuristlikus ja uue klassika stiilis. Viimatinimetatud
kategoorias oli parim Egleli Ott Jõhvist. Võistluse korraldas kutsehariduskeskuse õpetaja,
stilist Ženja Fokin.

❶ Reet Piiri, ERM-i kuraator
Jõhvi kihelkonna rahvariiete
ajalugu ja tutvustus
❷ Silvi Allimann,
OÜ Kaunis Rahvarõivas
Jõhvi rahvarõivaste valmimise
lugu rahvatantsurühmale Gevi
❸ Tantsib Gevi
❹ Silvi Allimanni loeng
Rahvarõivaste kandmine
ja hooldamine

Jõhvi vallavolikogu, vallavalitsus ja
Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad:

22. veebruaril kell 19 Jõhvi kontserdimajas

ERM-i sillal

(A-sissepääs)

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud

TASUTA

KONTSERTAKTUS

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS

TAMMIKU RAHVAMAJAS

P, 04.02 kell 17.
Kammerkoor Voces Musicales
Klaaspärlimäng Sinfonietta
• „Teeme ise muusikat!”
T, 06.02 kell 10.
Pakume lastele isetegemise
rõõmu muusika kaudu. Avatud
on õpitoad.
• Kontsert „Nordic Passion”
R, 09.02 kell 19.
• Tuuleveski teatri etendus
„Sinise mere ääres”
L, 10.02 kell 12.
• Ida-Virumaa kooride kontsert
P, 11.02 kell 16.
• Musta Kasti etendus „5 grammi sisemist rahu”
E, 12.02 kell 13 ja kell 19.
• Mustlasrütmide keerises
T, 13.02 kell 17.
• TÕNIS NIINEMETSA power-up
comedy „Homme on täna! 2.0”
K, 14.02 kell 19.
• „Sada mandoliini Eesti sajandal
sünnipäeval”.
P, 18.02 kell 17.
• Gogoli „Hullumeelse päevik”
K, 21.02 kell 19.
• Igor Mamenko huumoriõhtu
R, 02.03 kell 19.
• „Tribuut. Paco de Lucía”.
Barcelona Guitar Trio
L, 03.03 kell 19.

pidu. L, 10.02 kell 13. Tantsuks
mängivad Sirje ja Rein Kurg.
Pilet eelmüügist 5 eurot, peopäeval 7 eurot. Piletid müügil
Jõhvi seltsimajas ja Tammiku
rahvamajas. Info tel 5858 7381.
• Ida-Virumaa vokaalansamblite
ja solistide päev „Armastatud
Raimond Valgre laulud”
L, 17.02 kell 13. Külalisesinejad
Rain Simmul ja Allan Jakobi.
Tasuta.

• MustonenFest Gala.

RAEKOJA SAALIS
• Pereklubi.

L, 10.02 kell 18.

• Eri rahvuste klubi Landõš

P, 11.02 kell 13.

• Eakate klubi Hõbejuus

P, 25.02 kell 13.

• Kuldse keskea sõbrapäeva

KESKRAAMATUKOGUS
• 14.02 kell 17
külas on tähetark Igor Mang
• 16.02 kell 14
„Inimhetked ja kohtumisretked”.
Lugusid vestab giid, maailmarändur ja jutuvestja Ena Mets.
• 17.02 kell 16. EV100: keskraamatukogu tänukontsert lugejatele.
Esinevad Kiviõli kandleansambel
Kõuekeeled - kavas nii pärimusmuusikat kui poplugusid - ja
naistantsurühm Gevi.
• 17. veebruaril kell 16.
EV 100: Jõhvi keskraamatukogu tänukontsert lugejatele.
Esinevad Kiviõli kandleansambel
Kõuekeeled (kavas nii pärimusmuusikat kui ka poplugusid) ja
naistantsurühm Gevi
NÄITUSED
• LINNAGALERIIS
02.–28.02 Dmitry Vorobievi ja
fotoklubi „F8“ näitus „7 ja Mina”.
Avamine reedel, 02.02 kell 17.
• KUNSTIKOOLI GALERIIS
Alates 08.02 Aili Vahtrapuu maalide näitus.

Kavas:
18.00 külaliste saabumine, tervitusjook
19.00 kõned, sõnavõtud, tänuavaldused
valla aukodaniku tiitli üleandmine
„Aasta tegija 2017” väljakuulutamine
Kontsert: Pärt Uusbergi uudisteos „Eestimaa atmosfäärid”
Esitavad üleriigilised noortekollektiivid:
poistekoor Kalev, tütarlastekoor Ilmalilled, neidudekoor Leelo,
Eesti noorte segakoor ja Eesti noorte puhkpilliorkester
Pärast kontserti pidupäevatort
Tasuta pääsmeid saab Jõhvi kontserdimaja kassast alates 5. veebruarist.

Jõhvi vallavalitsuse teated
Jõhvi vallavolikogu algatas 15. jaanuari 2018. a otsusega nr 29 Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja
Pihlaka kinnistute detailplaneeringu ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi: KSH).
Planeeritav maa-ala hõlmab Sarapuu
(25101:001:0035, maatulundusmaa 100%, pindala
7,19 ha) ja Pihlaka (25201:008:0151, maatulundusmaa 100%, pindala 3,05 ha) kinnistut. Planeeritav
maa-ala asub altkaevandatud alal. Planeeritava maaala piir on esitatud detailplaneeringu algatamise
otsuse lisas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaalale tervikliku elamurajooni kavandamine (u 30–35
üksikelamu krunti), sh maakasutuse sihtotstarbe
muutmine, maa-ala kruntideks jagamine, elamukruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, teede ja tänavate maa-alade, heakorrastuse,
haljastuse, tehnovarustuse jms lahendamine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole
kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud
Jõhvi vallavolikogu 18. juuli 2013. a määrusega nr
127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud kinnistud juhtotstarbeta maa (põllu- ja metsamaa, sh
osaliselt põllumaa boniteediga 40 hindepunkti ja

enam) ning sellest lähtuvalt on tehtud ettepanek
muuta üldplaneeringut.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi vallavalitsuses
tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (planeeringute register, DP-166).
◆◆◆
Planeerimisseaduse järgi on igal kohaliku omavalitsuse volikogul kohustus iga viie aasta tagant vaadata
üle kehtiv üldplaneering ja esitada kuue kuu jooksul
pärast ülevaatamist riigihalduse ministrile kokkuvõte
üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest.
Jõhvi vallavolikogu kinnitas 15. jaanuaril 2018
otsusega nr 28 Jõhvi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused, mille kohaselt on Jõhvi valla üldplaneering (kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18. juuli
2013. a määrusega nr 127) jätkuvalt aktuaalne ning
puudub vajadus muuta üldplaneeringu põhimõtteid
ja põhilahendust.
Jõhvi vallavolikogu otsuse ja üldplaneeringu
ülevaatamise tulemustega saab tutvuda Jõhvi vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (valla juhtimine – vallavolikogu
– istungite materjalid – otsused – Jõhvi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine).
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