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TASUTA

LÜHIDALT VOLIKOGUS
VASTU VÕETUD OTSUSTEST

LAPSED JOONISTASID JÕHVIT

30. aprilli istung
Volikogu otsustas garanteerida Jõhvi valla eelarvest aastatel 2018–2021 Jõhvi põhikooli ümberehitamise projekti
omaosaluse kuni 2 454 268 euro suuruses summas. Projekt
kuulub koolivõrgu korrastamise meetme alla, mida rakendab sihtasutus Innove. Ühtlasi otsustati suurendada valla
eelarvestrateegia järgmise korralise uuendamise käigus
investeeringuprojektide loetelus Jõhvi põhikoolide renoveerimise omafinantseeringu summat 2018., 2019., 2020.
ja 2021. aastal kokku 3 309 268 euroni.
Otsuse poolt oli 13 volikogu liiget. Vastu hääletas Teet
Enok, kes põhjendas oma otsust sellega, et eesti põhikool
on kapitaalne ehitis, mis kestab veel 30–35 aastat, ning
sellel on hiljuti soojustatud katust, värskendatud fassaad
ja vahetatud aknad, mistõttu tema meelest uue hoone ehitamise vajadust ei ole.
17. mai istung
Istungi alguses luges volikogu esimees Niina Neglason
ette laekunud teated.
Kuus volikogu liiget – Martin Repinski, Eduard East,
Maris Toomel, Aivar Surva, Roman Graf ja Teet Enok –
andsid teada umbusalduse avaldamisest vallavalitsusele
ning soovisid, et see küsimus lisataks järgmise istungi päevakorda. „Oleme seisukohal, et vallavalitsus ei ole suuteline
tagama valla arengut ning pädevalt korraldama igapäevast
valla elu,“ seisab avalduses.
Dmitri Smirnov peatas volikogu liikme volitused 1. maist
1. augustini, tema asendusliikmeks on sel ajal Tamara Luigas.
Nikolai Ossipenko peatas volikogu liikme volitused 31.
detsembrini 2018, tema asendusliikmena jätkab volikogus
Tamara Põlevina.
Revisjonikomisjoni esimees Jelena Bezvoditskaja astus
9. mail komisjoni esimehe kohalt tagasi.
Lisaeelarve
Volikogu võttis vastu tänavuse esimese, 2 392 000 euro
suuruse positiivse lisaeelarve.
Lisaeelarvet volikogule tutvustanud vallavalitsuse
finantsjuht Küllike Olup sõnas muu hulgas, et üksikisiku
tulumaksu oli eelarvesse planeeritud 4,2%, nelja kuu tegelik
laekumine on aga olnud 11%.
Varaline kohustus
Volikogu otsustas, et projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ finantseerimise
korral tagatakse valla eelarvest kuni viie tuhande euro
suurune omaosalus.
Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste
selgitas, et vallavalitsus kavatseb esitada ühtekuuluvuspoliitika fondi taotlusvooru taotluse valla puuetega inimeste
eluruumide füüsiliseks kohandamiseks. „Eesmärk on aidata
inimestel nende omandis olevaid eluruume ümber ehitada,
tagades sellega neile võimalikult turvalise ja ligipääsetava
toimetuleku koduses keskkonnas,“ sõnas Tammiste.
Sisekontrolör
Volikogu otsustas muuta vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu, lisades nõunike struktuuriüksuse koosseisu
alates 1. juunist sisekontrolöri ametikoha.
Komisjoni esimehed
Volikogu valis majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks
Meelis Tindi ja komisjoni aseesimeheks Aivar Surva.
Revisjonikomisjoni uueks juhiks valiti Tamara Luigas,
aseesimeheks Martin Repinski.
JT

Jõhvi sünnipäeva puhul kutsus vallavalitsus kõiki lapsi ja noori osalema joonistusvõistlusel, mille käigus oli
võimalik fantaseerida, vaadata tulevikku ning kujutada Jõhvi linna ja eluolu paarikümne aasta pärast.

Jõhvi osaleb kultuuripealinna üritustes
Jõhvi on andnud nõusoleku osaleda
ettevõtmistes, mis on seotud Narva
püüdlustega saada kultuuripealinna
tiitel. Ettevalmistuste tegemiseks on
moodustatud komisjon.
„Kultuuripealinna nimetuse taotlemisel
toetab Narvat terve regioon, sealhulgas
Jõhvi. Oleme andnud oma nõusoleku selles
suures ettevõtmises osaleda, moodustasime
töörühma ning valisime kontaktisikuks

kultuuri- ja huvikeskuse juhi Anne Uttendorfi,“ ütles vallavanem Aleksei Naumkin.
Anne Uttendorf lausus, et Narva taotlusprotsessis osalemine on Jõhvi jaoks väga
suur väljakutse ja ka võimalus kõik kultuurija teenindusega seonduv läbi mõelda.
„Jõhvi on Narva eeslinn. Ükskõik, kas
tulla Tallinna või Tartu poolt, on see esimene suurem peatuskoht, kus saaks söömas
käia ja kultuurisündmustest osa võtta,“ rääkis

Uttendorf. Seepärast vaadatakse Jõhvit tervikpildina ja pööratakse tähelepanu paljudele
tahkudele.
„Meie jaoks on see võimalus Jõhvit kultuuri
poole pealt arendada, ja isegi kui Narva kultuuripealinnaks ei saa, on see ometi Jõhvile
kasuks,“ arvas Uttendorf.
Narva on end esitanud 2024. aasta Euroopa
kultuuripealinna tiitli kandidaadiks.
JT

Suvine teeremont
Valla teede parandustöödega hakatakse
pihta mai lõpus, ent enamik töödest on
kavandatud juuli- ja augustikuusse.
„Teetööde korraldamisel lähtume hankeplaanist. Põhitööd tehakse ära juulis ja
augustis, midagi jääb ka septembrisse. Teetööde aeg on tavaliselt alati suvel olnud,“ ütles
abivallavanem Aivo Tamm. Tema sõnul selgub hangetes ka töödele kuluv lõplik summa.
Mai lõpus alustatakse hankeplaani järgi
teede auguremondiga, milleks on kavandatud
20 000 eurot. Jõhvi tänavate auguremonti teeb
AS N&V, kelle pakkumus oli kõige soodsam.
Auguremondiga alustatakse Rahu, Sompa,
Tammsaare ja Kivi tänavast ning edasi parandatakse auke üle linna.

Külateedest tehakse auguremonti Edise ja
Kahula teel, lisas Tamm.
Kõige mahukam töö, Pargi tänava rekonstrueerimine viadukti ringristmikust linna piirini, hakkab peale pärast jaanipäeva. Tamm
ütles, et Pargi tänava rekonstrueerimise
esimesele hankele laekus viis pakkumust,
mis kõik olid kallimad, kui vallavalitsus oli
planeerinud.
Pindamistööd jäävad Tamme sõnul juulisse. Neid tehakse Jaama tänaval Rakvere
tänavast Tallinna–Narva maanteeni.
Asfalteerimisele läheb vana Rakvere tänav
Veski tänavast Viru tänavani ehk tänavaosa,
mis jääb pubi Privaat ette. Asfalteeritakse ka
Põllu tänava mõlemad otsad.

Mustkatte ehitustööd jäävad suve lõppu ja
osaliselt ka septembrisse, ütles Tamm. Plaanis on korda teha Kirbulinna teelõik, samuti
lõik Kungla tänava lõpuosas ja Viru-Marja
teel.
Osaline asfaltkate ehitatakse Kaare 21 ja 25
vahele ning ristmikule, mis jääb Kaare tänava
ja üheksakorruselise maja vahele.
Korteriühistute hoovide ja siseteede
remont toimub juulist septembrini.
Külateid parandatakse Pauliku, Sompa ja
Pajualuse külas.
Tamm märkis, et tööde käigus võib selguda
ka lisatööde vajadus.
JT
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Vallavanem Aleksei Naumkin:
arengu põhialus on korrektne asjaajamine
Kuidas kommenteerite volikogu
kuue liikme algatust umbusalduse
avaldamiseks tervele vallavalitsusele?
Umbusalduse avaldamine on osa poliitilisest kultuurist. Kahjuks või õnneks
lubab seadus umbusalduse avaldamist
algatada, kui selleks on neljandiku volikogu liikmete toetus, ja siin ei peagi
mingit põhjust olema.
Teile heidetakse ette, et arengut
ei ole.
Arengut näeb igaüks ilmselt erinevalt.
Ma ei taha end mingil juhul õigustada.
Lihtsalt mõtlen, et kas poole aastaga on
võimalik kosmodroomi ehitada. Ja kas
need, kes umbusaldust avaldada tahavad,
arvavad, et poole aastaga on võimalik
seda teha?
Umbusaldusavalduse algatamine näitab, et opositsioon töötab, ja vallavalitsusele on see põhjus veelgi enam pingutada
ja tõhusamalt tööd teha.
Kui rääkida arengust, siis selle põhialus
on minu meelest asjaajamise korrektsus.
Oluline on, et ametnik tunneb oma vastutust. Vallavanemana tööle asudes hakkasin seda nõudma. Olen muutnud ka

Aleksei Naumkin sai Jõhvi vallavanemaks augustis pärast Eduard
Easti umbusaldamist ja vallavanema ametisse valiti ta ka pärast
kohalikke valimisi novembri keskel.
Foto: Erika Prave

Biolagunevate jäätmete
sorteerimise juhend
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed on põhiliselt toidujäätmed, neid tekib igas majapidamises, asutuses
ja ettevõttes.
Jõhvi jäätmehoolduseeskiri kohustab biolagunevaid jäätmeid eraldi mahutisse koguma üle 20 korteriga elamutes,
üle 50 kohaga majutusasutustes, toiduainetega kauplevates kohtades, kus on müügipinda üle 30 ruutmeetri, ja
toitlustusasutustes, kus on üle 15
Alates 1. juulist 2018
istekoha.

tuleb biolagunevaid
Biolagunevate
jäätmete konteijäätmeid eraldi koguda!
neri saamiseks
tuleb pöörduda
Jõhvi valla jäätmevedaja Ragn-Sells ASi või muu ettevõtte
poole, kes rendib või müüb konteinereid. Iga kord pärast
tühjendamist paneb jäätmevedaja konteinerisse biolagunevast materjalist vooderduskoti, et vältida määrdumist.
Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna:
• liha- ja kalajäätmed; köögi- ja puuviljad ning nende
koorimisjäägid; leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked
toidujäätmed;
• majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid;
• toataimed ja lõikelilled.
Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna:
• 3. kategooria loomseid kõrvalsaadusi;
• suuri konte;
• toiduõli, suppe, kastmeid ja muid vedelaid toite ja
toiduaineid;
• piima, hapupiima ja kõiki muid vedelikke;
• kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid, pakendeid,
vahatatud ja kiletatud pappi, tolmuimeja kotte;
• muid bioloogiliselt mittelagunevaid jäätmeid.
Biolagunevad jäätmed tuleb panna jäätmemahutisse lahtiselt, paberkoti või pappkarbiga või biolaguneva kotiga.
Kindlasti ei tohi kasutada musta ega muud kilekotti. Kui
konteiner on korralikult kinni, jäätmed nõuetekohaselt
pakendatud ja kasutatakse konteineri vooderduskotti, ei
ohusta biolagunevate jäätmete liigiti kogumine tervist ega
tekita haisu või muid ebameeldivaid nähtusi.
Biolagunevate jäätmete liigiti kogumisel väheneb oluliselt
segaolmejäätmete hulk. Seega on võimalik valida väiksem
konteiner või harvem tühjendussagedus, mis omakorda
tähendab väiksemaid kulutusi segaolmejäätmete veole.
Muude jäätmete hulgas prügilasse sattunud biolagunevatest jäätmetest eraldub lagunemisel metaan, mis on
üks kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise ja kompostimisega
tagatakse nende keskkonnasäästlik käitlemine, taastatakse ainete looduslik ringkäik ning väheneb prügilate
ohtlik mõju keskkonnale.
SVETLANA JÜRGENS
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

vallavalitsuse istungite korda. Kui varem
arutasid tähtsaid küsimusi vaid vallavalitsuse liikmed, siis mina olen kaasanud
ka valdkondade juhte ja vajaduse korral
spetsialiste. Näiteks valla arengukava ei
ole ainult paari spetsialisti rida, vaid selles peaks kaasa lööma kogu vallavalitsus.
Ja see ei ole vallavanema huvides, vaid
kogu valla huvides
.
Teile heidetakse ette ka tegevust
hooldekeskuse nõukogu esimehena.
See on koht, kus süüdistajad oleksid
pidanud enne süüdistuse avaldamist
endale faktid selgeks tegema. Ma ei ole
kunagi olnud hooldekeskuse nõukogu
esimees ega kuulu alates veebruarist ka
nõukogusse.
Võin öelda vaid seda, et minule teadaolevalt tegeleb hooldekeskuses toimunust ülevaate saamisega praegu audiitor.
Kui auditi tulemused selguvad, võib sellest teemast täpsemalt rääkida.
Ma ei pea õigeks, et hooldekeskuse
endine ja praegune juht üksteist ajakirjanduses süüdistavad, et enda tegevust
õigustada. Hooldekeskusele ja tervele
Jõhvile see kasuks ei tule.

Kuidas kulgeb vene kooli
rekonstrueerimine?
Kui vene põhikooli rekonstrueerimisest
rääkida, tuleb kõigepealt tunnistada, et
tänu väga intensiivsele ja kiirele tegutsemisele detsembris kool üldse üle kolitud
sai. Selgus, et varem oli kolimisest vaid
räägitud, kuid reaalselt ettevalmistustöid tehtud ei olnud. Nii tuli see mul
ametisse asudes väga kiiresti ära lahendada. Tänan siinkohal inimesi, kes töötunde lugemata kooli kolimisele kaasa
aitasid, nii et lõpuks lahenes kõik.
Ümberehitustööd käivad, nendega
ollakse graafikus. Kuna soovime parimat
kvaliteeti, siis on meil tihe koostöö ehitusfirma ja järelevalvega. Vanast hoonest
uut ümber teha ei ole lihtne.
Just kuulutasime vene kooli jaoks
välja mööblihanke.
Mis on edasised plaanid?
Praegu on töös mitu suurt projekti ja on
ka neid, mis kohe algavad. Sügiseks saab
korda Pargi tänav, juunis alustame promenaadi pikenduse rajamisega. Ootame
vastust eesti põhikooli ümberehituseks
ning valmistame ette hariduslinnaku

projekti ja eesti põhikooli juures oleva
staadioni rekonstrueerimist.
Väiksematest asjadest nimetan ära
selle, et Sipsiku lasteaias täiendame
õuealal atraktsioone ja teeme korda
liivakastid, millele paneme peale katted, et kassid ei saaks sinna häda teha.
Lasteaedade rühmaruumides vahetame
välja mööblit, oleme seda juba seitsmes
rühmas teinud. Pillerkaari lasteaias on
hoovialal liivakastid, kuhu suvel paistab
ere päike – selleks, et lastel oleks parem
liivakastis mängida, paigaldame sinna
kuus päikesevarju.
Suvi kulub ka teede remondile.
Minu südameasi on ka linnapark, selle
projektiga tegeleme samuti.
Mul on hea meel öelda, et kirikuauk
saab kohaks, kus on võimalus sporti
teha. Talvel oli seal liuväli, nüüd paneme
sinna Mihkli kiriku õpetaja Peeter Kalduriga kooskõlastatult jalgpalliväravad,
nii et kirikuaugus saab suviti vutti mängida. Olen treeneritega kokku leppinud, et nad teevad seal suvel ka jalgpalli
meistriklasse.
ERIKA PRAVE

Jõhvi võimalikud arenguteed
Mai alguses arutati tulevikukonverentsil
valla võimalike arengusuundade üle.

Konverentsil sõna võtnud ja kaasa mõtelnud inimesed tõdesid, et valla arengut tuleb
vaadelda laiemas kontekstis. „Jõhvist kui maakonnakeskusest rääkides peame selle arengut
vaatama terve Ida-Virumaa kontekstis,“ ütles
IVOLi juht Eve East.
Ka IVEKi vanemkonsultant Lauri Jalonen
märkis, et Jõhvi tulevikust rääkides ei saa rääkida ainult Jõhvist, vaid peab jälgima sedagi, mis
toimub meid ümbritsevates keskustes.
Jalonen tõdes, et tööpäevadel suureneb Jõhvis
inimeste arv 3900 võrra. „Kui vaadata Jõhvit ja
Kohtla-Järvet ühtse piirkonnana, siis Jõhvi on
keskus, siin on töökohad ja teenused. ToilastVokast käib iga päev Jõhvi tööle umbes 300
inimest.“

Jalonen arutles, milline võiks olla Jõhvi roll
tulevikus. „Eestis kontekstis võiks see roll olla
linnapiirkonna keskuse oma, see võiks olla kultuuriteenuste pakkuja roll, tööpaik paljudele,
valitsemiskoht, konverentsikeskus, isikuteenuste osutamise paik ning kutse- ja gümnaasiumihariduse keskus. Kui vaadata Jõhvit Euroopa
Liidu kontekstis, siis saaksime teistega jagada
Jõhvi edukat lõimimiskogemust. Aga Jõhvi võiks
olla ka filmipaikade ja tehnoloogia koordineerimise keskus. Kui siinkandis tehtavate filmide
hulk oleks arvestatav, siis võiks selliseid teenuseid hakata pakkuma.“ Jaloneni arvates on Jõhvis
arenguruumi loomemajanduse arendamisele,
aga keskenduda võiks ka näiteks nn hõbemajandusele – et rahvastik väheneb, on aina enam
vaja arendada eakatele mõeldud teenuseid.
Võiksime juba mõelda, millist elukeskkonda

tahavad endale paarikümne aasta pärast praegused viiekümnesed,“ sõnas Jalonen.
Arutati ka selle üle, mida ette võtta Jõhvi elumajadega. Arhitekt Tanel Tuulse arvas, et siia ei
ole mõtet ehitada uusi kortermaju. Pigem tuleks
läbi mõelda, kuidas olemasolevaid renoveerida,
ajakohastada ja inimestele atraktiivsemaks
muuta. „Üks võimalus on ehitada kortermajadele juurde verandaala, mis annaks inimesele
võimaluse rajada oma korteri akna taha väike
aed või mõnus väljas istumise koht,“ rääkis
Tuulse.
Kõneldi veel sellest, et tuleks üle vaadata, kas
ka puudega inimesed või lapsevankriga vanemad saavad kõigil Jõhvi kõnniteedel mugavalt
liikuda ja pääsevad kõikidesse Jõhvi hoonetesse.
ERIKA PRAVE

Aasta ema peab Rõõmukooli
Emadepäeva eel nimetati Jõhvi aasta emaks kümneaastase Heleene
ja kolmeaastase Mauri ema Hälis Rooste, kes põhitöö kõrvalt IVEKi
programmi „Ettevõtlik kool“ koordinaatorina juhib enda asutatud beebide
ja väikelaste laulu- ja mängukooli Rõõmukool.
Palju õnne, Hälis! Te olete nii-öelda
tegev ema ja jõuate kahe väikese lapse
kõrval ka ühiskondlikult aktiivne olla.
Ausalt öeldes tuli see mulle suure üllatusena. Ma ise arvan, et ei ole veel nii palju
korda saatnud, et sellist tiitlit kanda.
Teisalt on mul selle üle väga hea meel –
tänan südamest märkajaid ja esitajaid! Ma
tunnen seda vastutust, mis aasta emaks
olemisega kaasneb – olla muu hulgas eeskujuks teistele. Ma ei pea end ideaalseks
vanemaks. Alati ei jagu lastele nii palju
aega, kui sooviksin, ent õnneks on minu
kõrval minu kaasa ja laste isa Mikk, kellega koos lapsi kasvatame. Võin öelda, et
Miku ja teiste lähedaste näol on mul tegemist väga tugeva tagalaga, tänu kellele saan
panustada ka kodust väljaspool.
Kirjeldage Rõõmukooli.
Rõõmukool on iganädalased arendavad tunnid väikelastele ning sageli ka harivad koolitused lapsevanematele erinevatel teemadel,
on see siis väikelaste esmaabi või une teema.

Jõhvis on väga aktiivsed väikelaste
emad. Enne veel, kui Rõõmukooli asutasin, kaasasin nad enda plaanide aruteludesse, võtsin nii-öelda nõuandjateks. Võib
öelda, et koos käivad vanemad, kes jagavad
ühiseid väärtusi. Püüdleme kõik koos selle
poole, et meie lastest kasvaksid õnnelikud
ja head inimesed.
Nüüdseks on Rõõmukoolist välja kasvanud näiteks beebide ujumine, väikelaste
jooga ja võimlemine. On ka lastevanematele mõeldud õmbluskursus. Emade
algatusel tegeleme heategevusega, näiteks
mullu kogusime annetusi vähiravifondile
„Kingitud elu“.
Rõõmukoolist leiavad vanemad ja lapsed sõbrad kogu eluks ning koos tekivad
soov, tahe ja ideed, kuidas Jõhvi elukeskkonda veelgi parandada. Rõõmukool on
kogukonnakool, mille tulemusena on
Jõhvi palju parem paik elamiseks ja laste
kasvatamiseks.
ERIKA PRAVE

Hälis Rooste on asutanud Rõõmukooli ja
tantsurühma MTÜ Stelle. Foto: Erika Prave
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Tunnustus

Nord Cupilt pronksmedal

Jõhvi linnaõiguste 80. aastapäeval tunnustas vallavanem
Aleksei Naumkin tänukirjaga järgmisi jõhvilasi:
ALEKSANDR IVASJUK
märkimisväärse panuse ja professionaalse töö eest valla sündmuste
helindamisel

YIT INFRA EESTI AS
suure panuse eest Jõhvi kergliiklusteede ja sajandi objekti Puru tee
ehitamisel

ANNA MASKAJEVA
südamega tehtud töö eest laste ja
noorte huvitegevuse ning kultuurielu korraldamisel

MIHHAIL ALTEMENT
Fast Vps OÜ
meeleoluka ja hea korraldusega
muusikalise tuleetenduse eest
Jõhvis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul

LIUBOV KHOLEVINSKAJA
südamega tehtud töö eest
sotsiaalmajas
TIINA AASMÄE
pikaajalise ja pühendumusega
tehtud töö eest Jõhvi põhikoolis
JÜRI NAEL
pikaajalise ja kohusetundliku töö
eest vallavalitsuses
PIRET KALLAS
südamega tehtud töö eest
keskraamatukogus

INNA GORBUNOVA
tänuväärse töö eest eesti keele
kui teise keele õpetajana vene
põhikoolis
KÜLLI BACHMAN
tulemusliku töö eest „Ettevõtliku
kooli“ õppe edendamisel Jõhvi
lasteaedades
JAAN KAMA
vastutustundliku töö eest
spordikoolis

NIINA SMELKOVA
pikaajalise ja südamega tehtud töö
eest pereõena tervisekeskuses
INGA TAGIROVA
pühendumusega tehtud töö eest
muusikakoolis
IGOR TAMBOVTSEV
pühendumusega tehtud töö eest
kunstikoolis
VIKTOR PREDBANNIKOV
tulemusliku töö eest vene põhikoolis ja spordikoolis noorsportlaste
õpetamisel ja treenimisel
RITA LEPIK (fotol)
pikaajalise vastutustundliku
panuse eest Jõhvi linna ja valla
arengusse
GALINA ANTONOVA
pikaajalise ja südamega tehtud töö
eest puuetega inimeste päevakeskuses ja psüühiliste erivajadustega
noortega

HULDA LEPISK
pikaajalise ja tänuväärse töö eest
Jõhvi valla rahva heaks
VLADIMIR ZUBAR
Proffire OÜ
pikaajalise koostöö eest suurejooneliste ilutulestike korraldamisel
Jõhvis

BC Karjamaa / KK HITO viis võistkonda 64 mängijaga osalesid 11.–13. mail Nord Cupi korvpalliturniiril Tallinnas,
kus oli kokku 184 võistkonda ja ligi 2500 osalejat. Võistlesid U 18, U 16, U 14, U 13 ja U 9 vanuserühma poisid.
Kõik võistkonnad said mõõtu võtta oma eakaaslastega
Eestist ja teistest riikidest. Paljudele poistele oli see uus
kogemus, sest nad osalesid esimest korda turniiril. Kõige
paremini läks U 18 poistel, kes saavutasid kolmanda koha.
Turniiril osalemist toetas LEADERi ühisprojekt „Noorte
meisterlikkuse tõstmine“. Ühisprojekti partnerid on Jõhvi
spordiklubi BC Karjamaa, Jõhvi spordikool ja korvpalliklubi HITO.
ARVO ALLER
Projektijuht

Jüriöö karikavõistlus
Jüriöö karikavõistluste starti läks tänavu 21 laskurite
meeskonda, et koguda punkte kuues harjutuses automaadist ja püstolist laskmises.
Tihedas võistluses kogus tugeva Soome võistkonna
ees enim punkte Kaitseliidu Alutaguse maleva esindus
koosseisus Tõnu Maalma, Tarvo Johanson, Konstantin
Svjatskii ja Sergei Ivantsõv. Ivantsõv võitis ka pronksmedali
ametirelva võistlusklassis.
Kokku osales võistlustel 140 laskurit.
Auhinnad anti üle 23. aprillil Tallinnas suure jüriöö
lõkke juures. Jüriöö karikavõistlus on 2011. aastal alguse
saanud rahvusvaheline võistlus.
JT

Põnev maastikumäng linnas
Vene põhikooli kümblusklasside
6.–9. klassi õpilased tähistasid keelekümbluspäeva maastikumänguga teemal
„Jõhvi läbi aegade“, milles seoti kodulinna 80. aastapäev lõimitud aine- ja
keeleõppega.
Kõigepealt tutvusid õpilased tundides Jõhvi
ajalooga, õppisid sõnavara ja mõisteid ning
uurisid siin elanud tuntud isikute, näiteks Kaljo
Kiisa, Aleksander Tõnissoni ja Adam Johann
von Krusensterni elulugusid. Saadi teada, kus
asusid Jõhvi mõis ja postijaam ning kus on
mälestuskivi küüditatutele. Otsiti huvitavaid
fakte Mihkli kirikust, Issanda Ristimise kirikust
ja vallavalitsuse hoonest.

Järgmisena mindi saadud teadmiste põhjal Jõhvi linna avastama. Maastikumäng kestis
kaks tundi ja õpilased pidid rühmades liikudes
leidma üles koha või mälestusmärgi, millest nad
olid saanud teoreetilisi teadmisi. Kohale jõudes
oli vaja lahendada ka ülesanne, mis aitas saadud
teadmisi kinnistada.
Eriti raskeks läks ülesanne mälestuskiviga
küüditatutele, sest seda tavaline liikleja tähele
ei pane. Valge hobuse kuju Keskväljaku kõrval
paistab küll hästi silma, kuid seda ei osata seostada asjaoluga, et seal oli kunagi postijaam, kuigi
see on ka tänapäeval tiheda liiklusega koht.
Promenaad on küll alles ehitatud, kuid jõhvikaid ei osata seostada Jõhvi nimega. Mõisa pargis

X festival Slaavi Valgus
AS Inforing korraldab 6. ja 7. juulil kümnendat korda rahvusvahelise festivali Slaavi
Valgus. Pidu toimub promenaadil ja pargis.
6. juulil esinevad festivalil Viljandis tegutsev
kollektiiv Svjata Vatra, mille eestvedaja on Ruslan Trochynsky, tuntud Peterburi bänd Dobra
Notš, legendaarne Eesti ansambel Kolumbus
Kris ja teised artistid.
7. juuli kontserdi märksõna on retromaraton. Üles astuvad sellised vene estraadilegendid nagu imehäälne Albert Asadullin, kristalselt kõlav Marina Kapuro, laulja ja rokkmuusik
Anatoli Aljošin (ansamblite Vesjolõe Rebjata,
Tsvetõ ja Araks endine solist), Vladimir Kuklin

(Golubõje Gitarõ, Plamja, Pojuštšie Serdtsa ja
Akvareli endine solist), Igor Ofitserov (Pojuštšie Serdtsa endine laulja), Mihhail Dolotov
(Pesnjarõ endine solist), ansamblid Pojuštšie
Gitarõ, Zdravstvui Pesnja, Valeri Jarušini Ariel,
Dobrõ Molodtsõ ja teised.
Ka sel aastal on festivalil Bengts Tivoli
ja Valentin Nikulini tsirkus. Platsidel leiab
mitmekesist tegevust. Jalgpalliväljakul peetakse maha festivali vutiturniir, kus näidisjalgpallilahingu annavad festivalil osalevad
estraaditähed.
DMITRI SMIRNOV
Festivali peakorraldaja

sai otsida eri liiki puid ja panna ennast proovile
puude tundmises nii eesti kui ka vene keeles.
Õpilased olid eriti rahul sellega, et ilusa ilmaga
sai õues õppida, liikuda ühest kohast teise ja esitada üksteisele küsimusi ning otsida vastuseid.
Vahel tuli küsitleda ka võõraid inimesi või kasutada mobiiltelefonis internetti.
Teadmisi ajaloost, loodus-, inimese-, suhtlemisõpetusest ja eesti keelest omandati põneval
ja elulähedasel viisil. Ning mis kõige tähtsam:
oli lõbus, huvitav ja jäi pikemaks ajaks meelde,
sest parem üks kord näha, kui sada korda kuulda.
RIINA TRANKMANN
Vene põhikooli
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Talgud
lasteaedades
Mai alguses toimusid Jõhvi lasteaedades talgupäevad „Teeme ära!“.

Pesti lasteaedade aknaid, veeti liivakastidesse liiva, riisuti õueala ja piirati hekke.
Pillerkaari lasteaia talgupäeval osales 25
talgulist. Kalevipojas oli abilisi 32 ja Sipsikus
pani hooajatöödel käed külge 56 talgulist.
Suur-suur aitäh kõigile lastevanematele
ja toetajatele, kes kaasa lõid! Tänu teie abile
said kõik kavas olnud tööd lasteaedades
tehtud.
RAILI OKS
Jõhvi lasteaedade direktor

TEADAANNE
Jõhvi vallavalitsuse 17. aprilli 2018. a korraldusega nr 311 kehtestati Jõhvi linna Linda tn 15
kinnistu ja lähiala detailplaneering (koostanud Wesenberg OÜ, töö nr K01-0216).
DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE EESMÄRK
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Linda
tn 15 asuva ASi Farmi Piimatööstus tootmiskompleksi laiendamine valmistoodangu lao
osas, reformimata riigimaale kruntide moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste, juurdepääsuteede ning parkla võimaliku asukoha
määramine; jaotusmagistraali 1 (E20) Tallinna–
Narva põhimaanteega paralleelse kogujatee
trassi võimaliku asukoha määramine; liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine.
PLANEERIMISETTEPANEK
Reformimata riigimaa osas tehakse ettepanek moodustada üks laohoone maa (TL),
kolm üksikelamu maa (EP), üks kaubandus-,
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toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ning
neli tee ja tänava maa (LT) sihtotstarbega krunti.
Olemasolevate Linda tn 15 ja osaliselt planeeringualale jäävate tänavate maaüksuse piire
ega katastri sihtotstarvet ei muudeta.
VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi
valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18. juuli 2013. a määrusega nr 127),
mille kohaselt on Linda tn 15 krundi maa-ala
juhtfunktsioon tootmismaa (T), reformimata
riigimaa maa-ala juhtfunktsioon osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT)
ning osaliselt pereelamu maa (EP).
Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat
üldplaneeringut, kuna üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta
rohkem kui 30% ulatuses.

DETAILPLANEERINGU
ELLUVIIMISEGA KAASNEV
Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavasti
kaasnev majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline
mõju on positiivne, kuna linna territooriumil
olev võsastunud ja osaliselt risustatud maaala korrastatakse, rajatakse linnatingimustele
vastav infrastruktuur ja ehitatakse piirkonda
sobivad hooned.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev
mõju looduskeskkonnale eeldatavalt puudub.
Maa-alal kasvav võsa likvideeritakse, ehitusõigusega kruntidel säilitatakse väärtuslik kõrghaljastus ja vajaduse korral rajatakse uus haljastus,
et tagada Jõhvi valla üldplaneeringus määratud
vähemalt 25% haljastuse osakaal tootmisterritooriumil ning vähemalt 20% haljastuse osakaal kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone
maal.

Võitja Aleksander Mokan. Foto erakogu

Meistrivõistlused poksis
Narvas peetud Eesti poksimeistrivõistlustel olid edukad
spordiklubi Loit sportlased. Vanuserühmas U 15 tuli Eesti
meistriks Aleksander Mokan (52 kg). Teise koha saavutas
Aleksander Polititšenko (48 kg) ja pronksi sai Ilja Hlabõstin (54 kg).
Vanuserühmas U 17 tuli Eesti meistriks Devid Gulnik (70
kg), teise koha said Matvei Jeršov (70 kg), Mark Tšetšet
(75 kg), Mihhail Djatel (81 kg).
Mihhail Kazakevitš ja Sergei Kuznitšov jäid seekord
võrdses võitluses vastastele alla.
JT

Edu karikavõistluse tulemused
Tammikus võisteldi rahvusvahelisel raskejõustikuvõistlusel
Edu Karikas, mida traditsiooniliselt korraldab spordiklubi
Edu oma presidendi Agu Aadumäe ja treeneri Aleksandr
Rumjantsevi eestvedamisel.
Võistlustules olid atleedid Eestist, Lätist, Leedust ja
Venemaalt. Spordiklubi Edu kõik kuus esindajat noppisid
auhindu.
Kuni 63 kg kaaluvate naiste hulgas tuli meistriks Emeli
Raud tulemusega 100 kg (rebimine 45 kg + tõukamine
55 kg).
Üle 63 kg kaaluvate naiste seas sai võidu Darja Ivanova
tulemusega 148 kg (68 + 80). Sellega püstitas Darja ühtlasi
kaks Eesti rekordit kuni 17aastaste neidude kategoorias –
tõuge 80 kg ja summa 148 kg. Tema tulemus oli võistluste
parim ka Sinclairi koefitsiendi järgi.
Hõbeda sai samas kategoorias Aleksandra-Linda Roitman, kelle tulemus oli 130 kg (56 + 74).
Kuni 56 kg kaaluvate noormeeste seas võitis Aleksei
Kuzmin tulemusega 99 kg (42 + 57).
Kuni 77 kg kaaluvate sportlaste hulgas võitis Lauri Naarits summaga 242 kg (106 + 136). Tema tulemus oli parim
ka Sinclairi koefitsiendi järgi.
Samas kategoorias sai pronksi Dmitri Skramkov tulemusega 200 kg (90 + 110).
Mais võistlesid Edu sportlased ka Kaliningradi turniiril
ja Sindis peetud Aleksander Kase mälestusvõistlusel.
JT
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PILTUUDIS

Aprillis registreeriti
kaheksa väikese
vallakodaniku sünd:

Fotod: Kalle Pärt, Jevgeni Fedorenko, Erika Prave

Aleksandr Rogalev
Fred Käiss
Gerret Romanov
Sebastian Sekk
Daria Maximova
Milana Ostrovskaja
Jaanika Kaiva
Kertu Pohlak
MAIS TÄHISTASID SÜNNIPÄEVA
JÄRGMISED VÄÄRIKAS EAS
VALLAKODANIKUD:

93
Helene Rätsep

18. mai

92
Elena Vorobieva
Fedosiya Piskova
Jevgenia Laabe

7. mai
13. mai
24. mai

91
Niina Stepanov
Luiga Uibo
Valentina Martõkainen

9. mai
15. mai
27. mai

90
Ellen Vislap
Salme Abroi

6. mai
17. mai

89
Jevgenia Kuprejeva
Glikerina Pospelova
Anna Roditškina

5. mai
13. mai
15. mai

88
Emilia Kormilina
Nina Vasilieva
Aleksandra Lukina
Ljudmila Frolova
Erich Toost
Vladimir Sibrik

1. mai
5. mai
28. mai
30. mai
21. mai
23. mai

87
Aino-Miralda Tärno
Niina Perova
Nadezhda Tsema
Peeter Käärik

27. mai
28. mai
31. mai
4. mai

86
Maria Fedosenko
Tamara Jevdokimova
Maria Petrova

2. mai
15. mai
27. mai

85
Valentina Petrovitš
Gretta Bogutskaja
Arved Jõgisoo
Ants Põldroos

19. mai
29. mai
10. mai
16. mai

80
Marija Kravčenko
Niina Gabets
Valentina Mashko
Fidalia Suurmägi
Urve Kohver
Jekaterina Afanasjeva
Zinaida Saltysiuk
Anna Mardõkainen
Ivan Kotenko
Semen Safronov
Evgeny Pustobaev
Aado Alaküla
Vello Järv
Aigor Kiilits
Jüri Tsvetkov

1. mai
2. mai
3. mai
4. mai
7. mai
14. mai
21. mai
31. mai
2. mai
3. mai
5. mai
11. mai
19. mai
23. mai
29. mai

75
Kaiu Vilberg
Valentina Davudova
Karin Int
Eha Liivik
Marje Pensa
Anne Laaniste
Aleksandra Yatskovskaya
Aivo Viirlaid
Ain Seestrand

14. mai
15. mai
20. mai
23. mai
23. mai
29. mai
30. mai
13. mai
19. mai

Jõhvi 80 pidustused toimusid kontserdimajas ja Keskväljakul.
Kohalike kultuurikollektiivide esinemine
tegi Jõhvi sünnipäevapeo koduseks.
Pildil: Twist Crew’ tantsulapsed, naisrahvatantsurühm Tammiku, tantsurühm Üks
Lust, peotuju pealtvaatajate seas.
Kirikuaugus
saab nüüd vutti
mängida.

Pargi keskus alustas heakorratöid
ehituse ettevalmistamiseks.

JÕHVI MUUSIKAKOOL
OOTAB NOORI
MUUSIKAHUVILISI!

Teade avatud menetluse algatamisest
projekteerimistingimuste andmiseks

Meil õpetatakse mängima klaverit, kitarri,
viiulit, akordioni, löökpille ja mitmesuguseid
puhkpille.
Võtame vastu mitte nooremaid
kui 6-aastaseid lapsi;
vabaõppe osakonda alates 12. eluaastast.
Konsultatsioonid
sisseastujatele toimuvad
4. ja 5. juunil kell 13 ja 16.

23. juunil

Sisseastumiskatsed toimuvad
6. ja 7. juunil kell 13 ja 16.

kell 19 pargis

Dokumente võtame vastu 1. juunini.
Info tel 334 2051, 5330 5556
www.johvimk.ee

JAANITULI

9. juunil kell 12 Tammiku rahvamajas
JÕHVI KULDPULMALISTE PIDU
Külalisesinejad
Tantsuks mängivad
Ervin Lember ja Illar Vimberg
NB! Piduliste kogunemine
Jõhvi kontserdimaja
juures kell 11.30
Info tel 585 87381

TEATED
Vaegkuuljate abistamine ja nõustamine 13.06 kell 10.30–14.00
Jõhvis Kooli 2.
Kaasa abivahendi kaart! Uue aparaadi taotlemisel peab olema kaasas arsti saatekiri.
Registreerimine vastuvõtule alates
5. juunist telefonidel 5388 8312 ja
528 7827 (Krista).
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NÄITUSED
• LINNAGALERIIS

05.–27.06 Irina Sopina, Olga Tjurina
ja Maria Sidorenko maali-, kollaažija graafikanäitus „Trio Mio“.

Kultuuri- ja huvikeskus

• 11.–22. juuni

linnalaager Jõhvikas

22.07 kl 13 JÕHVIS
Valge Hobuse trahteri hoovis
Piletid on müügil Piletimaailmas ja Piletilevis.

Jõhv i va l lava l itsus on a lgata nud
17.04.2018. a korraldusega nr 314 projekteerimistingimuste andmise menetluse
Jõhvi linnas Narva mnt 8, Narva mnt 4a,
Narva mnt 4k, Narva mnt 4b, Narva mnt
4n, Narva mnt 4n ja Narva mnt 4r kinnistutel (kaubanduskeskuse Jewe maaala) ning koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimuste
taotluse on esitanud Jewe Keskuse OÜ.
Taotluse kohaselt soovitakse:
• ümber korraldada Jõhvi bussijaama
liikluskorraldus, viies busside liikluse
hoone alt välja;
• rajada uued bussiooteplatvormid
koos varikatusega;
• sulgeda hoonealune busside läbisõit ning laiendada selle tulemusel I
korruse pindala;
• renoveerida olemasolevat kaubanduskeskust, rajades uue sissepääsu
ja muutes korruste plaanilahendust.
Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt
tuleb projekteerimistingimuste andmine
detailplaneeringu olemasolul korraldada
avatud menetlusena. Avatud menetluse
käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle
õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja
vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotluse ja
projekteerimistingimuste eelnõuga on
võimalik tutvuda 30. maist 11. juunini
2018 tööpäeviti kella 8.00–16.30 Jõhvi
vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) või vallavalitsuse veebilehel www.johvi.ee.
Kehtiva detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Jõhvi valla
planeeringute registris (detailplaneeringu nr DP-83).
Ettepanekud ja vastuväited eelnõu
kohta tuleb saata hiljemalt 11. juuniks
2018 kirjalikult Jõhvi vallavalitsuse
postiaadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi, või
e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Projekteerimistingimuste andmine
otsustatakse vallavalitsuse avalikul
istungil, mis toimub 12. juunil kell 9
Jõhvi vallavalitsuse väikeses saalis (Kooli
2, Jõhvi).

Väljaandja: JÕHVI VALLAVALITSUS ▪ Toimetaja: ERIKA PRAVE tel 517 1032, erika.prave@johvi.ee ▪ Küljendus: Kolmik W ▪ Trükk: trükikoda TRÜKIS

