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TASUTA

LÜHIDALT
VOLIKOGUS VASTU
VÕETUD OTSUSTEST
26. juuli istung
Istungi algul luges juhataja Tamara Põlevina ette saabunud teated: fraktsiooni
Jõhvi Eest liige Meelis Tint peatas oma
volikogu liikme volitused 18. oktoobrini,
tema asendusliikmeks on Arvo Aller, kes
on vastu võetud fraktsiooni Jõhvi Eest
liikmeks. Fraktsiooni esimees on Niina
Neglason ja aseesimees Liina Mihkelson.
Niina Neglason esitas vallavalitsusele
arupärimise OÜ Inforing poolt 6. ja 7.
juulil korraldatud ürituse Slaavi Valgus
rahastamise kohta.
VALITI ESIMEES
Volikogu esimehe kandidaatidena seati
üles Keskerakonna esindaja Eduard East
ja Reformierakonna esindaja Aivar Surva.
Salajasel hääletusel valiti esimeheks valimisliidu Jõhvi liikmena volikokku kandideerinud Eduard East, kes on ühinenud
Keskerakonna fraktsiooniga.
Volikogu aseesimeheks valiti fraktsiooni Jõhvi – Meie Kodu esimees Aleksei
Naumkin.
Volikogu esimehe palgaks kinnitati
2500 eurot, aseesimehe tasuks 500 eurot.
LIIKMETE TASUD
Volikogu võttis vastu määruse „Volikogu
liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja
maksmise kord“. Selle kohaselt saab volikogu lihtliige 45, komisjoni esimees 90
ning volikogu aseesimees 100 protsenti
miinimumpalgast. Praegu on alampalk
500 eurot. Varem said volikogu lihtliikmed volikogu töös osalemise eest 130
eurot kuus
.
VALITI ESINDAJAD
Jõhvi valla esindajaks Ida-Virumaa omavalitsuste liidu üldkoosolekul valiti Eduard East ja tema asendusliikmeks Aleksei
Naumkin.
KOMISJONIDE ESIMEHED
Volikogu valis oma komisjonidele esimehed ja aseesimehed.
Kultuurikomisjoni esimeheks valiti
Aleksei Naumkin ja aseesimeheks Arthur
Seppern.
Maaelu komisjoni esimeheks kinnitati
Velli Naber ja aseesimeheks Arvo Aller.
Majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks sai Allan Mänd ning aseesimeheks
Aivar Surva.
Sotsiaalkomisjoni hakkab juhtima
Tamara Põlevina ja aseesimees on Kaia
Kaldvee.
Spordikomisjoni juhiks valiti Arthur
Seppern ja aseesimeheks Maris Toomel.
Hariduskomisjoni esimeheks kinnitati Irina Šulgina ja aseesimeheks Liina
Mihkelson.
Revisjonikomisjoni esimeheks valiti
Paul Paas ja aseesimeheks Aleksei
Naumkin.
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Gevi
viis Jõhvi
Ameerikasse

Pilt Gevi kalendrist. Foto: Tiit Haljand
Jõhvi naisrahvatantsurühm Gevi viis oma
rahvatantsukavaga jaanipäevaks külakosti USAsse ja Kanadasse.
„Rahvatantsijale oli see suurepärane
kogemus – tantsida publiku ees, kus eakamad pühivad vargsi meeleliigutuspisaraid
ning iga kontserdi järel aplodeeritakse
püsti seistes,“ võttis Gevi esinemised
Chicagos, Detroidis ja Torontos kokku
rühma õpetaja Marju Aul. Peale kontsertide näitasid Gevi naised oma uusi Jõhvi

kihelkonna rahvariideid ning kinkisid võõrustajatele Jõhvi kihelkonna vaadetega
kalendri, mille fotode autorid on Tiit Haljand ja Ain Spitz.
„Viisime võõrsile nii Jõhvit kui ka tervet
Virumaad – meiega koos esinesid muusikud Lääne-Virumaalt,“ lisas Aul. Ta ütles,
et külaskäik, mis sai alguse ühest väikesest
ideest ja mille ettevalmistamine kestis üle
poole aasta, tasus end kõigiti ära.
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Gevi Torontos. Foto erakogu

Teeremont

Ohtlike puude raie

Veski ja Viru tänava vahelise lõigu (Wironia hotelli ette jääv
teelõik) teekatendi taastusremondi teeb OÜ Terre Ehitus,
kelle pakkumus oli kolme hankel osalenud firma omast soodsaim. Töö tehakse ära augusti esimeses pooles 24 160 euro eest
(käibemaksuta).
Jõhvi promenaadi pikendamisega hakatakse peale augusti teises
pooles. Seda tööd teevad soodsaima hankepakkumuse esitanud OÜ
Terre Ehitus ja Tartu ettevõte OÜ Tavt. Nende ühispakkumus oli 808
238 eurot, mis ületas vallavalitsuse eeldatud maksumust, ent mille
korda ehituseks leitakse võimalused.
Pargi tänava rekonstrueerib YIT Infra Eesti AS, nemad küsivad
nimetatud töö eest 1 104 895 eurot (ilma käibemaksuta). See oli vastaval hankel tehtud viiest pakkumusest soodsaim hind, ületades samas
vallavalitsuse poolt eeldatud hinda nii, et volikogu eraldas juunis teisest lisaeelarvest Pargi tänava rekonstrueerimiseks veel 228 050 eurot.
Pargi tänav rekonstrueeritakse viadukti ringristmikust kuni valla
piirini kaitseväeosa juures. Jõhvi sai majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Pargi tänava kui transiittee remondiks 935 700 eurot
toetust ja eelmise aasta lõpus eraldas volikogu omaosaluse summa
180 124 eurot.
Pargi tänava rekonstrueerimine algab augustis.

Juuni volikogu võttis vastu määruse
„Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike
ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimused ja kord“.
Korra kehtestamise eesmärk oli anda
korteriühistutele rahalist abi ohtlike ja
halvas seisus puude raiumiseks. Ühise
hanke korraldamisel on ühe puu raiumise hind eeldatavasti madalam kui
juhul, kui korteriühistu korraldaks
raiumist ise, ütles vallavalitsuse õigusnõunik Silver Peepmaa. Kuna kord
näeb ette, et raiutakse ainult ohtlikke
ja halvas seisus puid, mida aitab välja
selgitada arborist, saab ära hoida heas
seisus puude raiumist.
Puid ei tohi raiuda lindude pesitsemise ajal, maikuust juuli lõpuni. Ülejäänud ajal tohib ja saab puid raiuda,
sobilikem aeg on august. Arborist ehk
puuhooldusspetsialist saab puu seisukorda hinnata igal aastaajal, kuid
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parim aeg on suvi või mai teine pool,
kui puud on lehes. Seetõttu on taotluste
esitamise tähtpäev alates 2019. aastast
iga aasta 31. märts, kuid sel aastal tuleb
raietaotlused esitada erandina 30.
septembriks.
Rahastatakse kuni 50% korteriühistu poolt taotluses märgitud maksumusest. Toetussumma on kuni 200
eurot ühe korteriühistu kohta. Ühe
puu raiumise eeldatav maksumus on
100–120 eurot. Tavaliselt esitavad korteriühistud taotluse kolme-nelja puu
raiumiseks, seega saab eeldada, et 200
euroga kaasrahastatakse kolme-nelja
puu raiumist. 2018. aasta vallaeelarves
on määruse täitmiseks 5000 eurot.
Lisateavet saab vallavalitsuse kesk
konnaspetsialistilt e-posti aadressil
svetlana.jyrgens@johvi.ee või telefonil
5309 6090.
JT
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ÜKS KÜSIMUS
Volikogus koalitsiooni kuuluva ärimehe Roman Grafi
firma OÜ Terre Ehitus on viimasel ajal võitnud kaks
hanget – Veski ja Viru tänava vahelise lõigu teekatendi
taastusremondi ning promenaadi pikenduse rajamise
hanke, milles firma osales ühispakkumusega. Vallavanem
Martin Repinski, kuidas kommenteerite?
MARTIN REPINSKI: Ajakirjanduses on selleteemalisi
etteheiteid tehtud nii firmale kui ka vallale. Paraku on
need täiesti alusetud. Nimelt kuulutati hanked välja juba
kevadel, vana vallavalitsuse ajal, promenaadi pikenduse
hange juba 8. mail, ja pakkumused avati 6. juunil, kui
praegust koalitsiooni ei olnud olemaski.
Hankes tunnistatakse parimaks soodsaima hinna pakkuja ja otsuseid hanke võitja kohta teeb komisjon.
Mina leian, et see on vallale hea, kui saame odavama
hinnaga tööd tehtud ning kui seda teeb kohalik firma, mis
omakorda annab tööd kohalikele inimestele.
Mul tekib küsimus: kui Roman Graf liitus koalitsiooniga
hangete pärast, siis miks ta astus oma fraktsioonist välja
juba sügisel pärast valimisi ning tuli opositsiooni?

Uuest rahvastikuregistri
seadusest
1. jaanuaril 2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus. Selle
eesmärk on saavutada Eesti rahvastiku täpsem arvestus, mis
kajastaks ühiskonna muudatusi, ning korrastada rahvastikuregistri andmeid.
Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne
1. jaanuari 2019 ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku
omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse (KOV) täpsusega elukoha aadressid kehtivuse. See kehtib inimeste kohta, kes on
rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt lahkunud elama
teise kohta ega ole esitanud rahvastikuregistrile oma uue elukoha andmeid, mille tulemusena ruumi omanik on taotlenud
inimeste aadressi muutmist (rahvastikuregistri seaduse § 46)
ning see taotlus on rahuldatud, kuna vastuväiteid ei ole esitatud.
Kuna rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivuse lõppemine võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid
tagajärgi, on väga oluline, et isikud, kellel puudub rahvastikuregistris elukoht, korrastaksid oma aadressiandmed registris
enne uue aasta saabumist.
Siseministeerium saatis selle aasta aprillis otseteated nende
inimeste meiliaadressidel, keda ülalmainitud seadusemuudatus
puudutab.
Vallavalitsus omakorda soovib käesolevaga teavitada eelseisvatest muudatustest kõiki, kes seda infot võivad vajada.
Lisateave vallavalitsuse registripidajalt telefonil 336 3777 või
e-posti aadressil kylli.korsten@johvi.ee.
PIIA LIPP
Vallasekretär

Vallavalitsuse uus veebileht
valmib septembriks
Vallavalitsuse koduleht ja serveripark on uuendamisel. Seetõttu
võivad esineda kuni tunniajased katkestused vallavalitsuse,
keskraamatukogu ja lasteaia kodulehtede töös. Samuti võib
olla tõrkeid avalikus dokumendihalduse liideses. Katkestused
võivad esineda töövälisel ajal.
„Vallavalitsuses tegeletakse praegu valla uue veebilehe loomisega. See saab olema infoküllane ning inimestele mugav
kasutada,“ ütles vallavanem Martin Repinski. „Sestap palun
Jõhvi kodanikelt mõistmist, et uuendustöödega seoses võib
praeguse veebilehe töös esineda ajutisi katkestusi.“
Septembris läheb vallavalitsus üle riigi tellitud ja arendatud
veebilehele, mis on loodud kõikide omavalitsuste jaoks ühtsetel
alustel. Veebilehe välimus ja sisu muutuvad ning praegune
veebileht kaob alates septembrist kasutuselt.
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Jõhvi vald vajab enam julgust
MARTIN REPINSKI
Jõhvi vallavanem

Jõhvi vallavalitsuses on otsuste tegemisel vaja enam julgust.
See on tõdemus, milleni olen jõudnud vallavalitsuses peaaegu kuu aega töötades.
Selle aja jooksul olen märganud, et nii poliitikud kui ka vallaametnikud pööravad tähelepanu eelkõige bürokraatiale ja ka pisiasjadele
asjaajamises. Liiga vähe mõeldakse suure pildi
peale. Mõistan, et ettevaatlikkus on seotud eelkõige sügisel toimunud sündmustega Jõhvis.
Seetõttu on inimesed tehtud ettevaatlikuks ja
otsuseid ei julgeta teha.
Otsustamine on eelkõige vastutus. Jah, muidugi on otsuste tegemisel võimalik eksida. See
pole välistatud, sest me kõik oleme ju inimesed, aga kui ei otsusta, ei ole ka edasiminekut.
Toon ühe näite julge otsustamise kohta.
Pargikeskuse kaubandus- ja vabaajakompleksi
projektis on tehtud suured muudatused, mis
panid meid valiku ette – kas kehtestada uus
detailplaneering, mille menetlemine on väga
pikk protsess ning tähendaks projekti külmutamist umbes paariks aastaks, või leida mõni
muu lahendus, mis oleks kiirem. Vallavalitsus
otsustas, et algatame eelnõu selle objekti projekteerimistingimuste koostamiseks, lootuses,
et sügisel on võimalik keskuse ehitusega jätkata. Oma otsuse õiguspärasust palume kontrollida advokaadibürool.

Tamme töötamisest mõned kuud tagasi. Ta oli
ühe korraga abivallavanem majanduse alal ja
täitis ka majandusspetsialisti tööülesandeid.
Ning sai sellega hästi hakkama. Sarnast tööpanust ootan ka praegustelt abivallavanematelt.
Inimesed muretsevad selle pärast, et uute
juhtide kõrged palgad koormavad eelarvet.
Mina arvan, et need palgatõusud valla valitsemiskulusid ei suurenda. Küsite: kuidas nii?
Vallavalitsuses on täitmata kohti, ent palgafond nende jaoks on olemas. Jagame ametnike
vahel ülesanded ära ja saame nii kokku hoida.
Näiteks ei võtnud me tööle uut haridusspetsialisti, vaid selle koha täitis meie arendusspetsialist – see tähendab, et hoidsime ühe ametikoha
kokku. Selliseid sisemisi kokkuhoiuvõimalusi
otsime veelgi.
Olen vallaelanikelt saanud palju positiivset tagasisidet ja kirju nende mõtetega valla
elu muutmise kohta. Et dialoog jõhvilastega
veelgi tihedam oleks, on vallavalitsuses avatud e-posti aadress tagasiside@johvi.ee, kuhu
ootame kõikide arvamusi ja ettepanekuid ka
edaspidi.

Mänguväljakud saavad täiendust
Vallavalitsus soovib veel sel suvel täiendada atraktsioonidega kaht mänguväljakut, raha selleks on kavandatud 60 000
eurot.
„See on nii-öelda riigikogu katuseraha 20
000 eurot, mis meil on juba olemas,“ sõnas
vallavanem Martin Repinski. „Lisaks sellele
on vald valmis panustama sel aastal umbes 40
000 eurot.“
Vallavanem algatas juuli keskel sotsiaalmeedias aktiivse arutelu Jõhvi mänguväljakute teemal ja kohtus selles küsimuses ka paljude asjahuvilistega. „Saime teada, et mänguväljakud
on teema, mis läheb paljudele korda. Pakuti
mitmesuguseid kohti, kuhu neid rajada võiks,“
ütles Repinski. „Ka meie arvamus on, et mänguväljakuid võiks olla enam eri linnaosades.
Praegu aga otsustasime, et sel aastal teeme
korda Kalevipoja lasteaia lähedal oleva mänguväljaku aluskatte ning lisame sinna mõned
elemendid, teisena aga paneme uue katte kesklinnas Swedbanki juures olevale mänguväljakule ja lisame sinna samuti atraktsioone.“
Repinski ütles, et edaspidi kavatsetakse
mänguväljakute teemat arutada ka lastega, et
nad saaksid oma arvamuse öelda – selleks on
neil 3D-programmis võimalik atraktsioone
katsetada.

Vallakodanikel on võimalus edastada oma
ettepanekuid, teateid, tagasisidet, kriitikat ja
ka kiitust meiliaadressil tagasiside@johvi.ee.
Vallavanem Martin Repinski ütles, et selle e-posti
aadressi loomise mõte on Jõhvi inimestega tõhusamalt suhelda ja asjaajamist kiiremini korraldada. „Meie eesmärk on vallaelanike rahulolu
oma kodukohaga, seepärast soovime teada
nende ettepanekuid ja saada tagasisidet vallas
toimuva kohta. Loomulikult võib edastada nii
konstruktiivset kriitikat kui ka kiitust, kui selleks
on põhjust.“

Pargikeskuse jaoks tähendab see võimalust
objektiga edasi minna ning nii on lootus, et
Jõhvi saab mõne aja pärast kaubanduskeskuse,
kus on ka kino, treeningusaalid ning laste mängumaailm. Projekti teine etapp, millesse on
kavandatud ujula ja jäähall, valmib aga pärast
kaubanduskeskust kahe aasta jooksul. Et teine
etapp kindlasti valmis saaks, sellel hoiab vallavalitsus silma peal.
See, et Jõhvi midagi ehitatakse, on suur
asi ja vallavalitsus toetab siia tehtavaid
investeeringuid.
Mulle ei meeldi, et praegu on Jõhvist rääkides takerdutud persoonidesse ja nende palkadesse. Liiga vähe on räägitud Jõhvi arengust.
Hea juht ja töötaja tähendab ühele organisatsioonile väga palju. Abivallavanemad on
esimese kuuga näidanud end väga positiivsest
küljest, nad on aktiivselt tegelenud projektidega, mis olid seisma jäänud, ning arutame
uusi võimalusi. Abivallavanemad ei ole mingil
juhul ainult esinduspersoonid või need kes
jagavad ülesandeid. Ei, neil on reaalsed tööülesanded, osaliselt võtavad endale ka täitmata
ametikohtade ametnike tööst. Toon näite Aivo

Mänguväljak Swedbanki juures. Foto: Erika Prave
„Koostame mänguväljakute programmi, kus
planeerime edasise tegevuse,“ lausus Repinski.
Mänguväljakuid hakkab korrastama MTÜ
Noortekeskus. MTÜ kõrvale otsitakse ka hankijat, kes tegeleb valla tellitud töödega.
Vallavanem lisas veel, et Sipsiku lasteaia
hoovialale tahetakse rajada läbimõeldud

mänguala, aga et selle ettevalmistamine
võtab aega, siis sel suvel Sipsiku mänguväljakuid ei täiendata. Tööd tehakse järgmisel
suvel ja mänguväljaku maksumuseks nimetas vallavanem 100 000 – 150 000 eurot.
.
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Aasta õpetaja konkursi finalistid

Ulvi Vilumets. Foto: erakogu

Jõhvi gümnaasiumi eesti keele õpetaja Ulvi Vilumets (fotol), eesti põhikooli psühholoog Ene
Jõemägi ja Ida-Viru kutsehariduskeskuse Jõhvi
õppekoha õpetaja Kersti Küttim on valitud konkursi „Aasta õpetaja 2018“ finalistide hulka.
Kandidaate said esitada kõik soovijad ja neid sai
kokku 1365. Augustis koguneb riiklik haridustöötajate tunnustamise komisjon, kelle otsuse järel selguvad lõppvooru pääsenud. Võitjad kuulutatakse välja
14. oktoobril aasta õpetaja galaüritusel „Eestimaa
õpib ja tänab“.
Esmakordselt ajaloos tunnustatakse galaüritusel
„Eestima õpib ja tänab“ haridustöötajaid kokku

enam kui 155 000 euroga. Valitsuse korraldusega
antakse alates tänavusest aastast igal aastal välja üks
riiklik elutööpreemia ja kuni üheksa aastapreemiat.
Riikliku elutööpreemia suurus on 65 000 eurot,
aastapreemia on 10 000 eurot. Aastapreemia saavad tänavu aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja,
aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja,
aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutuse
õpetaja, aasta õppejõu, aasta tugispetsialisti ja aasta
õppeasutuse juhi kategooria laureaadid.
Tunnustusürituse eestvedajad on haridus- ja teadusministeerium ning Eesti haridustöötajate liit.
JT
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Tähistatakse
taasiseseisvumispäeva
20. augustil oodatakse kõiki jõhvilasi Mihkli
kirikusse ja selle lähistele üheskoos tähistama
taasiseseisvumispäeva.
Pidustused algavad keskpäeval sõnavõttudega,
tunnustatakse inimesi, kes olid selle olulise sündmuse sünni juures, seejärel kuulatakse Ilves Sistersi
kontserti ja süüakse ühiselt pidupäevakringlit.
„Soovime seda Eesti jaoks tähtsat päeva tähistada
koos vallarahvaga. Usun, et me ei konkureeri Toilas
samal päeval toimuva promenaadiga, pigem täiendame seda – Jõhvis alustame tähtpäeva tähistamist
ning soovijad võivad edasi Toilasse minna,“ ütles
vallavanem Martin Repinski.
Taasiseseisvumispäeva kontsertaktus on tasuta
ja oodatud on kõik, lisas vallavanem.

Vallavalitsuse töötajad kohtusid Eesti Raudtee esindajatega,
et arutada, mida ette võtta
tühjalt seisva vaksalihoonega.
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Taastatakse linna staatus
Vallavalitsus esitab järgmisel volikogu istungil eelnõu, millega soovitakse muuta Jõhvi vald Jõhvi
linnaks.
Kui volikogu annab eelnõu kohta positiivse hinnangu, pannakse see avalikule arutelule ja otsus
tehakse kava kohaselt volikogu septembri istungil.
„Usume, et 1. jaanuarist on see nimereform tehtud ja Jõhvi on taas linn,“ ütles vallavanem Martin
Repinski. Ta sõnas, et on sel teemal inimestega palju
rääkinud ja tunnetanud poolehoidu sellele ideele.
„Kui arvestada eelmise haldusreformi kogemust
2005. aastal, mil Jõhvi vald ja linn ühinesid, kulus
nimevahetusega seotud ettevõtmistele 5000–7000
eurot,“ lisas Repinski.

Fotod: Erika Prave, erakogu
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Põhiseaduse ja
kodakondsuse koolitused

Vallavalitsuse ja Eesti Raudtee töötajad arutasid põgusalt
ka ohutuse tagamist raudteel.
„Oleme kaalunud võimalust teha endisesse
raudteejaama transpordikeskus, kus oleks
peale rongijaama veel bussijaam, taksopeatus ja miks mitte ka jalgrattalaenutus,“
avaldas vallavanem Martin Repinski ühe
idee. Vallavalitsus töötab augustis välja
oma kontseptsiooni ning kooskõlastab
selle Eesti Raudtee, maanteeameti ja
naaberomavalitsustega.
„Me ei tee seda selliselt, et vald peaks
hakkama korrastatud hoonet üleval
pidama, vaid soovime, et see oleks iseseisev ja isemajandav keskus,“ selgitas
Repinski. Ta lisas, et vallavalitsus pöördub
ka riigi poole, sest vaksalihoone asub riigimaal ja kuulub riigi omandis olevale Eesti
Raudteele. „Arvan, et riik võiks projektis
osaleda, sest see on riigile samuti tähtis.“
Vallavanem lausus, et ei poolda jaamahoone lammutamist, kuigi see oleks tõenäoliselt kõige odavam ja lihtsam. Ehitis

Vaksalihoone viimased asukad olid
kodutud. Keldrikorrusel olid kunagi
töötajate jaoks duširuumid ja et tühjaks jäänud hoonet alguses veel köeti,
seadis paarkümmend aastat tagasi üks
seltskond end seal sisse. „Need olid
väga kultuursed kodutud, kui nii võib
öelda. Pidasime nendega läbirääkimisi,
et kui korraldame neile transpordi,
siis nad saavad koos oma asjadega
ära minna. Nii ka oli – nad võtsid oma
kompsud ja läksid. Pärast seda võõrad
hoonesse enam ei pääse,“ meenutas
üks Eesti Raudtee töötaja.

Vallavanem Martin Repinski leidis tühjast hoonest endise baari sildi ja lubas
naljatades selle kasutusele võtta, kui
transpordikeskusesse puhvet tehakse.

ei kuulu küll muinsuskaitse alla, ent sel on
paljude kohalike inimeste jaoks emotsionaalne tähendus.
„Muidugi võib vallavalitsus nõuda Eesti
Raudteelt hoone korrastamist, aga siis teevad nad parimal juhul fassaadi ja katuse
korda, ent hoone jääb endiselt tühjana ja
kasutuna seisma,“ ütles Repinski. „Meie
soov on aga leida sellele funktsionaalne
lahendus.“
Eesti Raudtee kinnisvarahaldur Alar
Laurimaa ütles, et Eesti Raudteel ei ole
midagi selle vastu, kui kohalik omavalitsus
soovib tühjalt seisva vaksalihoone korda
teha, sinna transpordikeskuse või ootesaali
rajada. „Kõik võimalused on avatud. Küsimus on, kes kannab kulud – praegu Eesti
Raudteel selleks raha ette nähtud ei ole.“
Jõhvi jaamahoone on tühjana seisnud
alates selle sajandi algusest.
ERIKA PRAVE

Tühi hoone laguneb, mõnel pool on
vahelaed juba sisse langenud.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS korraldab Jõhvis
ja Ida-Virumaal tasuta Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
kodakondsuse tundmise koolitusi mittekodanikele.
Koolitusi korraldatakse Integratsiooni SA poolt
välja kuulutatud riigihanke raames. Eesmärk on
tutvustada mittekodanikele Eesti Vabariigi põhiseaduslikke õigusi ja põhiseaduslikku korda ning aidata
neil seeläbi paremini integreeruda Eesti ühiskonda.
Samuti aitab koolitus neid, kes mõtlevad minna
sooritama kodakondsuse eksamit.
Koolitused on kõigile osalejatele (mittekodanikele) tasuta ning lisaks kahepäevasele koolitusele
viiakse koolitatavad ka ekskursioonile mõnda olulisse riigiasutusse või muuseumisse (nt Eesti Rahva
Muuseum), mis samuti avardab silmaringi ja annab
teadmisi.
Koolitused on kavas Jõhvi põhikoolis
25.–26.08,13.–14.10 ja 01.–02.12.2018.
Lisateave: Janus Paurman, tel +372 5660 4379,
e-post Janus.Paurman@eek.ee,
vt ka www.kodanik.net.
JT

Ranitsatoetus on
100 eurot

Jõhvi raudteejaam ehitatud 1936. aastal,
õhku lastud 1944. aastal.
Laiarööpmeline Tallinna–Narva raudtee on Jõhvist läbi kulgenud alates 1870. aastast. Jõhvi jaamas on ka kaupu rongidele
ja rongidelt maha laaditud.
Vikipeedia andmetel rajati Jõhvi raudteejaama asukohale
puidust ootepaviljoniga peatus 1929. aastal. Peatuse esialgseks
nimeks sai „Jõhvi alev“. 1936. aastaks oli Jõhvi jaamast saanud
täiemõõtmeline raudteejaam ühes kõrvalteede, ladude ja
jaamahoonega. Samal aastal anti jaamale nimeks „Jõhvi“.
Esimene jaamahoone oli esinduslik ja rahvasuus kutsuti seda presidendi- või Pätsu jaamaks, sest Toila-Oru
lossi sõitnud president Konstantin Pätsi ja tema külaliste
jaoks olid seal kaks eraldi ruumi. 19. septembril 1944
lasid taganevad sakslased hoone õhku.
1950. aastal valmis tüüpprojekti järgi uus, rõhutatult
klassitsismipärane stalinistlik kivihoone, kus olid ootesaalid,
kohvik ja tööruumid. Jõhvi jaamahoone on samasugune
nagu Jõgeva jaamahoone.
2013. aastal avaldas omanik Eesti Raudtee soovi hoone
lammutada.

Esimesse klassi minevaid koolijütse toetab vald
100 euroga.
Toetust saavad Jõhvi valda sisse kirjutatud lapsed, kes lähevad tänavu esimesse klassi. Toetuse
saamiseks peab lapsel ja ühel tema vanematest või
ametlikul hooldajal olema vähemalt pool aastat
tagasi tehtud sissekanne Jõhvi valla elanike registris.
Toetuse saamiseks tuleb septembris vallavalitsusele esitada avaldus. Blanketi saab vallavalitsuse sotsiaalosakonna klienditeenindusest või
valla kodulehelt www.johvi.ee ja toetus kantakse
lapsevanema pangakontole.
Avaldus tuleb koos sünnitunnistuse koopiaga
esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil
Kooli 2. Infot saab telefonidel 336 3776 ja 336 3775.
JT

Muudeti valla põhimäärust
Juuni volikogus muudeti valla põhimäärust.
Muudatus tulenes kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 59 lõikest 10, milles
on sätestatud: „Kohaliku omavalitsuse üksus on
kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt ülejärgmise eelarveaasta kohta pärast seda,
kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt.“ 2017.
aasta riigieelarve koostati tekkepõhiselt, mistõttu
on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud koostama hiljemalt 2019. aasta eelarve tekkepõhiselt.
JT
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Max Kaur: Jõhvi on Ida-Virumaa pealinn

Foto: Erika Prave

Eduard East:
volikogu töö peaks
muutuma sisulisemaks

Endine vallavanem Eduard East, olete nüüd valitud volikogu
esimeheks. Mis selles uues rollis teistmoodi on?
Volikogu juhtimine on mulle suur väljakutse. Eeldus selleks on
mul olemas – minu haridus ja omavalitsuses töötamise kogemus.
Ent volikogu töö on palju spetsiifilisem ja see ei ole tavaline meeskonna juhtimine, sest volinikud on rahva poolt valitud ja tulnud
siia igaüks oma nägemusega, kuidas kohalikku elu arendada.
Seetõttu on volikogus vastu võetavad otsused seotud pika protsessiga; palju on vaja teha selgitustööd, sest volikogus on eri taustaga inimesed. Samas nõuab otsustamine inimestelt sageli teatud
mõttes distantseerumist isiklikest solvumistest ühise asja nimel.

Max Kaur, olete abivallavanem arengu,
ettevõtluse ja maaelu valdkonnas.
Varem ei ole Jõhvis maaelu abivallavanemat olnud.
Jõhvi on küll Ida-Virumaa pealinn – selle
kinnituseks heiskasime hiljuti vallavalitsuse juures lipuväljakul maakonna lipu – ja
vallavalitsus teeb tööd selle nimel, et Jõhvi
saaks tagasi linna staatuse, aga selle kõige
juures on väga oluline ka Jõhvi maapiirkond.
Peame hea seisma selle eest, et külades oleksid teed korras ning elu läheks edasi. Näiteks
on väga tubli Kahula külaselts, kes kirjutab
palju projekte ja kelle püüdlusi vallavalitsus
toetab. Hakkame korrastama Tammiku iidset hiietammepiirkonda. Oleme huvitatud
sellest, et elu maapiirkonnas edeneks. Seal
on mõned majad müügis, ehk tulevad neisse
elama noored pered.
Vallavanem Martin Repinski on endine
põllumajandusminister ja ise põllumees,
maaelu igakülgne areng saab olema vallavalitsuse tähelepanu keskpunktis, arvestas eriti sellel suvel põua poolt tehtud
kahjustusi.

et Jõhvi vallavalitsuses on väga tugev arendusmeeskond, annaks jumal, et neil veaks
poliitikutega.

Foto: erakogu

Olite varem Mustvee linnapea. Mis mulje
Jõhvi teile esialgu jättis?
Jõhvi on alati olnud eesti linn, Eesti pärl
oma rikkaliku kultuuriloo ja traditsioonidega. Siin töötades olen avastanud, et
ta on veel vägevam, kui ma ette kujutasin. Jõhvis on väga palju ära tehtud, müts
maha siinsete ametnike ees. Julgen öelda,

Mida peate oma töös Jõhvis oluliseks?
Oluline on viia edasi projekte, millega on
alustatud. Jõhvis on hea traditsioon, et
arenguküsimused ei muutu poliitiliseks –
see tagab edasimineku.
Taaselustame ühe ilusa traditsiooni, nimelt
kutsume kõiki jõhvilasi 20. augustil ühiselt
tähistama Eesti taasiseseisvumispäeva.
Usun, et Jõhvile linna staatuse tagasitoomine on inimeste jaoks oluline.
Arvan, et Jõhvis peaks olema nüüdisaegne turg, ka selle rajamiseks tuleb teha
tööd.
Abivallavanemana arengu alal võin
unistada, et Jõhvist saaks roheline linn,
kus peetakse lugu keskkonnast ja hoitakse
loodust säästvat joont. Kui Narva kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks, siis
miks Jõhvi ei võiks saada Euroopa rohelise
pealinna tiitlit? Unistama peab julgelt!

Jelena Bezvoditskaja: pakume eakatele tegevust

Mida volikogu esimehena tahate ära teha?
Eelkõige tahan, et volikogu töö muutuks sisulisemaks ja tõhusamaks, eelkõige komisjonides, kus kujundatakse seisukohti vallavalitsuse eelnõude suhtes ja tehakse ettepanekuid konkreetse
valdkonna tegevuse kohta.
Ei ole saladus, et on komisjone, kuhu tulevad nii esimees kui ka
liikmed kohale ette valmistamata. Tahan, et edaspidi oleksid eelnõud põhjalikult läbi töötatud ning et oleks tihe koostöö volikogu
esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste vahel. Samuti pean
oluliseks komisjonidevahelist koostööd, et info liiguks ja otsused
oleksid selle võrra pädevamad.
Volikogu esimehe roll on oluline mitmesugustes koostöö- ja
esindusküsimustes, mis puudutavad keskvõimu, teisi omavalitsusi,
organisatsioone, sõpruslinnu ja saatkondi. Näiteks teame, et Eesti
saab ELi eelarvest järgmise eelarveperioodi jooksul hinnanguliselt
40% vähem toetusi. Seega muutub konkurents projektitoetuste
nimel veelgi tihedamaks ja just siin on lobitöö väga oluline, et meie
taotlused võidaksid.

Foto: erakogu

Jelena Bezvoditskaja, vastutate oma ametis väga laia valdkonna eest – teie kureerida on haridus, noorsootöö, kultuur,
sport ja sotsiaalvaldkond. Mida olulist
tahate selles ametis ära teha?
Tööpõld on tõesti väga lai, aga samuti on
palju mõtteid ja ideid, mida tahaksin selles ametis ellu viia. Olen tutvunud kõikide
allasutuste juhtidega, kes minu valdkonda
kuuluvad, ning juba varasemast ajast oman
ülevaadet sellest, mis on. Loodan näiteks
koostöös volikogu ja selle spordikomisjoni
liikmetega läbi töötada sporditoetuste eraldamise korra.
Teine näide sotsiaalvaldkonnast – soovin, et eakatele inimestele pöörataks enam
tähelepanu, et saaksime neile näidata, kuidas
neist hoolime. Tahaksin, et neile ei korraldataks ainult traditsioonilisi üritusi, vaid pakutaks rohkem tegevust – et oleks võimalus

tegeleda näiteks kunstiteraapiaga või õppida
arvutit. Üritused, mida korraldame, võiksid
neile meenutada nende noorusaega, kui klubis sai tantsida või malet mängida.
Näiteks mänguväljakutel, mida hakkame
kohe täiendama, võiksid olla mugavad pingid vanematele ja vanavanematele, kes oma
laste või lastelastega seal käivad. Muidugi
võiks väljakutel olla ka mõned trenažöörid
täiskasvanutele.
Nimekiri töödest, mis kõik ees ootavad,
on pikk. Sinna kuulub ka Tammiku rahvamaja, mille fänn ma olen, aga samuti kõik
see, mis on seotud vene põhikooli valmimisega 1. septembriks.
Ma ei tea, ka see on hea või halb, aga olen
enda suhtes väga nõudlik inimene ja ootan
pühendumist ka oma alluvatelt. Samas löön
alati käed külge, kui seda vaja on.
Tekstid Erika Prave

Vene põhikool valmib kuumuses

Vald taotleb hiietammiku ala endale

Kooli ülemistel korrustel on ümberehitus lõppenud. Suurem töö käib veel esimesel korrusel.
Fotod: Erika Prave

Vene põhikooli ümberehitusega seonduv on
praegu väga kuum teema – nii otseses kui ka
kaudses mõttes. Kooliaasta algus on ukse ees ja
maja tuleb tellijale üle anda. Hoone sees on aga
temperatuur nii kõrge, et ehitajatel on väga raske
tööd teha, sest kiivrid, ehitustunked ja -saapad
eriti jahutust ei too.
Just palavuse pärast venib üleandmise tähtaeg kahe
nädala võrra, selgitas ehituse projektijuht Mihkel
Kuld. Mõni ehitaja on kuumuse pärast lausa töölt
lahkunud. 1. septembriks on aga Kulla sõnul ehitustöö lõppenud ja objekt vallale üle antud.
Ülemistele korrustele, mis on juba valmis, saab
siiski hakata juba sisse kolima. Abivallavanem majanduse alal Viktoria Tsventarnaja ütles, et mööbel saabub 15. augustil ja ülemistel korrustel hakatakse
seda kohe sisse seadma. „Ilmselt peame arvestama

sellega, et esimene koolinädal kulub kolimistöödele,“
sõnas Tsventarnaja. Valmistutakse ka kasutusloa
taotlemiseks.
Vene põhikooli direktori Irina Šulgina sõnul on
kooli avaaktus kavas pidada 3. septembril kell 12
kontserdimajas. „Valmistume õpetajatega selleks, et
vajaduse korral esimesel koolinädalal lastega õuesõpet või digiõppepäevi teha. Ka koolist välja kolimine jäi viimasele hetkele, ent tulime sellega toime.
Usun, et ka nüüd saame kõik korda,“ ütles Šulgina.
Vene põhikooli lapsed hakkavad sellest õppeaastast koolitööd tegema nüüdisaegses valgusküllases
koolimajas.
Vene põhikooli projekteerimis-ehitushanke võitis
EVIKO AS, nende pakkumuse summa oli 3 347 016
eurot.
JT

Nii suur, et ei mahu hästi pildile – üks
Tammiku hiietammedest. Foto: Erika Prave

Iidne Tammiku tammehiie ala kavatsetakse korrastada – valla üldplaneeringu
kohaselt on see puhke-, virgestus- ja haljasalaks ette nähtud maa, mille vald nüüd
riigilt enda omandisse küsib.
Alale jäävad kaheksa suurt hiietamme,
mis iidsest tammikust on alles jäänud.
Tammiku hiietammede saatusest on
meedias varem korduvalt räägitud. Nendest
on juttu ka dokumentaalfilmis „Eesti looduslikud pühapaigad“, milles laulja Tõnis
Mägi räägib hiiest kui eestlaste ohvri- ja
palvepaigast, pühade toimingute ning jõu
kogumise kohast. Muistendi järgi maganud
hiie tuulevarjus kord Kalevipoeg.
20. sajandi alguses laius hiis Tammiku
mõisast läänes, idas ja põhjas sadakonnal
hektaril. Nüüdseks on sellest järel vaid
kaheksa puud. Tammiku hiis jäi jalgu kaevandusele, mis ühelt poolt õõnestas puudealust maad ja teiselt poolt laiendas aherainemäge, millele puud ette jäid.
Kolmteist hiiepuud võeti looduskaitse
alla juba 1965. aastal, kuid kivimägi laienes
edasi ja mõned iidsed tammed on jäänud
kivirusu alla veel üsna hiljuti.
Tammiku aleviku päeval on ikka kogunetud suure hiietamme juurde, et alustada
sealt pidulikke rongkäike või saada niisama
kokku.
JT
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UEFA superkarika finaal
Tsentraali ees

Viktoria Tsventarnaja: kõik võtab aega

15. augustil kell 19 saab Tsentraali ees suurelt ekraanilt kaasa
elada Tallinnas A. Le Coq Arenal toimuvale UEFA superkarika finaalile, mida peetakse maailma klubijalgpalli üheks
olulisemaks mänguks. Tallinnas kohtuvad Madridi Real ja
Madridi Atletico.
JT

Abivallavanem majanduse alal Viktoria
Tsventarnaja, mis praegu töölaual kõige
pakilisem on?
Väga palju on teemasid, mis tuleb lahendada.
Ühekorraga tuleb sisse elada ja asju lahendada. Praegu on tähelepanu all vene põhikooli rekonstrueerimise projekt. Kool algab
paari nädala pärast. Nii ehitaja kui ka ehitusjärelevalve kinnitavad, et nad on oma töödega
graafikus ja annavad hoone kooliajaks üle.
Ent on ju vaja veel kolida. Sestap arvestame
sellega, et septembri esimesed päevad võivad
kuluda kolimisele ja sisustamisele.
Miks osa hankeid on veninud?
Tuleb tõdeda, et kõik, näiteks tee-ehitus,
on kallimaks läinud. Nii osutus arvatust
kallimaks promenaadi pikenduse esimese
etapi hange – pidime volikogult küsima
garantiid, et promenaadi teine etapp viiakse
ellu. Kavandatust enam küsiti Pargi tänava
rekonstrueerimise eest. Kõik kallineb ja sellel
on ka proosalised põhjused: alampalk tõusis,
liiv, asfalt ja muud ehitusmaterjalid on kallinenud. Ehitusprojektid on tehtud varem,
hanke korraldamisel lähtuti ehitusprojektides välja toodud summadest.
Omavalitsused saavad EASilt praegu projektideks raha, ehitatakse palju ja seepärast
on ka kulukam. Kui on kallim, kulub aega,
et leida lisaraha, kooskõlastada ja nii edasi.
Suurte projektide puhul, kus on kaasrahastajad, tuleb peaaegu iga samm kooskõlastada
– see võtab aega. Jõhvis on tee-ehituses väike
seisak ka seepärast, et võim vahetus ja mõnda
aega ei olnud lihtsalt otsustajaid.
Olete ette võtnud kalmistu teema.
Kalmistuga on palju probleeme. Tegeleme
sellega intensiivselt. Kavas on maanteepoolne
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Jalgpalliklubi FC Phoenix
sünnipäev
16. augustil kell 17 tähistab Jõhvi jalgpalliklubi FC Phoenix
kontserdimaja juures oma aastapäeva.
Selle tähtsa päeva puhul otsustas klubi kinkida jalgpalluritele, nende peredele ja kogu Jõhvi rahvale unustamatu
eeskava. Sissepääs on tasuta.
Esinevad Eesti duett Para Tain, kloun Narvast, rahvusvahelise kuulsusega Stas Varkki oma teatriga, maotaltsutaja
Jelena Igolkina ja tuntud illusionist Dmitri Zorin. Ürituse juht
on DJ Deniss Karabljoff.
JT

Foto: Erika Prave

kalmistumüür korda teha. Korrastamist vajavad teed, territoorium üldiselt, võsa on vaja
lõigata, niitmisega on probleeme. Kalmisturegister on küll olemas, aga see on lünklik.
Tuleb teha inventuur, et teada saada, kas platsil on omanik või ei.
Inimesed pelgavad, et maetakse ajalooliselt
oluliste isikute haudade peale. Meil on kavas
kalmistul luua nii-öelda ajalooline ala, kus ei
tohi peale matta. Kavatseme algatusrühmaga,
kes on sotsiaalmeedias kalmistu teemal sõna
võtnud, kokku saada.
Koostame kalmistu kasutamise eeskirja.
Kui elanikel on selleteemalisi ettepanekuid, siis palun andke neist teada. Alustame

väikestest sammudest, peame selle teema ka
eelarvestrateegiasse sisse kirjutama.
Töötasite varem ASi N&V tegevdirektorina,
nüüd peate Jõhvis juhtima valdkonda, kus
sama firma pakub tänavate-teede korrashoidu. Kuidas seda kommenteerite?
Olen praegu Kohtla-Järve volikogus majanduskomisjoni esimees ning nii seal kui ka siin
püüan huvide konflikti vältida. Taandan end,
kui võetakse vastu otsuseid, mis on seotud
N&V-ga. Olen nõudliku loomuga, nõuan nii
endalt kui ka partneritelt, nii et oma praeguses ametis nõuan sellelt firmalt ikka lepingu
täitmist.

Salle näituselt. Foto: Erika Prave

Jalgpallisallide näitus kirikus
1. augustist 30. septembrini on Jõhvi Mihkli kirikus Eesti jalgpalliklubide salle ja Jõhvi jalgpalli ajalugu tutvustav näitus.
Näituse idee autorid ja korraldajad on kollektsionäärid
Dmitri Oženilok Peterburist ja Vladislav Naumov Kohtla-Järvelt. Näitusel on väljas üle 60 ainulaadse jalgpallisalli, fotod
ja muud huvitavat Jõhvi jalgpalli ajaloo kohta.
Jõhvi jalgpallimeeskond võitis 1984. aastal ENSV jalgpallimeistrivõistlustel kuldmedali ning sai 1985., 1986. ja 1987.
aastal Eesti jalgpallikarika turniiridel kuldmedali. 2011. aastal
pälvis jalgpalliklubi Eesti jalgpalli liidu väikese karika.
Jõhvis harrastati jalgpalli juba 1920. aastatel. Enne II maailmasõda ja ka selle ajal tegutses Jõhvis jalgpalliklubi Jõhvi
Kalju. Praegu tegutseb Jõhvis jalgpalliklubi FC Phoenix (varasem klubi Lokomotiiv).
JT

Novus’e maailmakarikavõistlus
Jõhvis

Varane rahvajooksule registreerija saab särgi
Foto: Erika Prave

Jõhvi XXXIII rahvajooks toimub 15. septembril. Võistluse peakorraldaja ning MTÜ
Jõhvi Eesti Spordi Pealinnaks (JESP) esindaja Allan Valk ütles, et rahvajooksul võiks
osaleda vähemalt paarsada inimest ja selle
nimel on tehtud mõningaid uuendusi.
Eelregistreerimine kestab 22. augustini
(kella 23.59ni). Registreerida saab veebiaadressil www.jesp.ee ja kõik selleks ajaks registreerunud peale tillujooksul osalejate saavad
rahvajooksu T-särgi.
„Seepärast tuleb eelregistreerimisel märkida
osaleja T-särgi suurus. Registreerimine loetakse lõplikuks siis, kui osalustasu on makstud,“ ütles Valk. Osavõtutasu on viis eurot,
õpilastele, üliõpilastele, ajateenijatele ja pensionäridele kaks eurot. Tasuda saab MTÜ JESP
arvelduskontole EE361010220108344014.
Jõhvi spordikooli õpilased osalevad rahvajooksul tasuta, registreerimine toimub treenerite esitatud nimekirja alusel 7. septembrini.
Tillujooks on tasuta.

XXXIII
Jõhvi rahvajooks
toimub laupäeval,
15. septembril.
Võistluskeskus on
Jõhvi põhikooli
staadionil
(Hariduse 5).

Allan Valk. Foto: erakogu
Kohapeal 15. septembril on tasu kõigile
osavõtjatele kaks korda suurem: kümme ja
neli eurot.
„Rajad on uued – kasutame täielikult ära
Puru tee läbimurde jalakäijate silla ja kõnnitee,“
nimetas Valk. Endise üheksa kilomeetri asemel

on nüüd jooksu pikkus kümme kilomeetrit. „Osalejatele on see oluline
– üldiselt on rahvajooksudel distantsi pikkus kümme kilomeetrit
ja see annab võistlejale võimaluse oma tulemust varasemaga
võrrelda.“
Distantse on kuus: 1 km noortejooks, 5 km ja 10 km jooks, 5 km rahvajooks, 5 km kõnd ja 250 m tillujooks.
Rahvajooksupäev algabki populaarse tillujooksuga eelkooliealistele lastele. Sel jooksul aega ei
võeta ja vanuserühm määratakse selle järgi, kui
vana laps jooksu kuupäeval on.
„Auhinnad on seekord ka rahalised ja maksame neilt tulumaksu ka ära. Lisaks jagatakse
meeneid,“ ütles Valk. Tema sõnul tehakse tööd
selle nimel, et Jõhvi rahvajooks mõnda rahvajooksusarja sisse saada.
Jõhvi rahvajooksu korraldab MTÜ JESP
koostöös Jõhvi valla ja spordikooliga.
JT

Septembri keskel toimub spordihallis novus’e 9.
maailmakarikaturniir.
„Sellisel tasemel võistlus toimub Jõhvis esmakordselt,“
ütles ürituse üks korraldajatest, MTÜ Visad esindaja Ralf Burk.
Ta lisas, et osalema oodatakse sadakonda võistlejat mitmest
riigist: Venemaalt, Poolast, Saksamaalt, Soomest, Lätist, Leedust. „Pealtvaatajatele on võistluse jälgimine tasuta. Samal
ajal korraldame ka paarismängude ja võistkondade võistlused
„Alutaguse hirv“.
Novus on peaaegu sama mis koroona, väike vahe on vaid
mänguvahendites.
JT

Suvemängudel üheksandad

Juulis peetud omavalitsuste suvemängudel sai Jõhvi suurte
valdade seas üheksanda koha.
Jõhvit esindanud petangivõistkond koosseisus Sirje Viljaste,
Ivar Viljaste, Aarne Välja ja Tõnu Kapper saavutas petangiturniiril 1. koha. Kokku osales 36 võistkonda.
Jõhvile võitsid medalikohti veel järgmised sportlased:
Andrei Morozov sai odaviskes meesveteranide hulgas I
koha tulemusega 46,76; Aleksandr Vassiljev saavutas 800
m jooksus meesveteranide seas II koha ajaga 02:26,1; Eiki
Linnart sai kuulitõukes meesveteranide hulgas II koha tulemusega 12,23; Valeria Vaivala sai kettaheites tüdrukute
A-vanuseklassis III koha tulemusega 25,8 m; Maria Bedrit
sai 1500 m jooksus naisveteranide seas III koha ajaga 07:12,6.
Helen Mast
spordikooli direktor
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Fotod: Erika Prave, Kalle Pärt, Anne Uttendorf, erakogu

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kavas,
mis on praegu ministeeriumides kooskõlastusringil, on eesti põhikooli
õppehoone ümberehitamine sees. Projekti maksumus on 7 168 750,00
eurot ja toetust võib saada kuni 4 756 482,80 eurot. Koolimaja peaks
kavakohaselt valmima 2021. aasta alguseks ja pakkuma siis nüüdisaegseid õppetingimusi.

Eesti põhikooli ja gümnaasiumi rahvatantsurühm Jõhvikas (juhendajad Taivo Aljaste ja Voldemar Berelkovski) ning kultuuri-ja huvikeskuse
neidude ansambel (juhendaja Kersti Pärnamets) osalesid XXIII rahvusvahelisel laste-ja noorte vähemusrahvuste ansamblite folkloorifestivalil
Wegorzewos Poolas.

Projekti „Eesti tantsib“ raames löödi tantsu ka jõhvikapromenaadil. Eestantsijaks oli Ida-Virumaa noorte tantsutrupp Viis Tähte ja tantsu seadis
selle juht Ainiki Seppar. Laulu võttis üles Kirderanniku koor. Ettevõtmist
vedas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen. Peale Jõhvi tantsiti veel
tosinas Ida-Virumaa ilusas ja põnevas paigas: Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis maa all, Aidu karjääris vee peal, Narva Kreenholmi tühjades
ruumides, Oru kaunis pargis ja mujal.

Jõhvi linnulennult – kunstikooli lapsed kujutavad
riigi tähtsamaid ehitusobjekte just nii.

Slaavi Valguse festivalil astus üles ansambel Dobra Notš.

Pargi terviseraja juures on venitussein ning pargipuud
pakuvad sportlastele mõnusat varju.

Juunis registreeriti tosina väikese
vallakodaniku sünd
Alisia Zaitseva
Anna-Maria Šelapugina
Sofija Novožilova
Katrin Daniltšenko
Zlata Železnjakova
Mihail Petrov

Arti Grauberg
Andri Grauberg
Alan Artsimovichus
Villiam Liba
Andrei Lukjanov
Damir Smirnov

JUULIS TÄHISTASID SÜNNIPÄEVA JÄRGMISED
VÄÄRIKAS EAS VALLAKODANIKUD:
95
Elena Sokolova

26. juuli

92
Tamara Ponomarjova

23. juuli

91
Anna Niisukene

20. juuli

90
Jekaterina Špakova
Elmar Arol

3. juuli
3. juuli

86
Zinaida Gorbusheva
Raissa Skripko
Helmi Veeoru
Anna Eelma
Maimu Kasemaa
Petr Ivlev
Nikolai Veskimets

7. juuli
7. juuli
15. juuli
21. juuli
23. juuli
11. juuli
12. juuli

85
Tatjana Kolpakova
Anna Šutovitš
Heino Pärna 8.

9. juuli
19. juuli
juuli
4. juuli
8. juuli
14. juuli
20. juuli
21. juuli
28. juuli
29. juuli
5. juuli
20. juuli

Jõhvi vallavalitsus on 31.07.2018. a korraldusega nr 554 algatanud projekteerimistingimuste
andmise menetluse Jõhvi linnapargi, Pargi
tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maaala detailplaneeringus kajastatud põhimõtete
täpsustamiseks Pargikeskuse kaubandus- ja
vabaajakompleksi maa-alal ning on koostanud
projekteerimistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud
OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus.

8. juuli
9. juuli
12. juuli
15. juuli
15. juuli
9. juuli
25. juuli

Taotluse kohaselt soovitakse:
• ehitada kompleks kahes järgus, kusjuures esimeses järgus on kavas ehitada valdavalt kaubanduse ja teeninduse hooneosa ning teises
järgus veekeskuse, jäähalli ja hotelli hooneosad;

89
Meinhard Kiiken

18. juuli

88
Helma Melnikova
Nina Balyutskaya
Asta Koordi
Olga Korovitševa
Hilda Putrolainen
Anatoli Russakov
Aleksander Pükkonen

10. juuli
13. juuli
13. juuli
23. juuli
27. juuli
10. juuli
13. juuli

80
Antonina Kants
Valentina Korneeva
Raissa Šuvalova
Tamara Ovsyannikova
Nadezhda Davydova
Liivi Kattago
Nadežda Kamenik
Jaan Lek
Viktor Petaja

87
Ellen Juhanson
Olga Shapovalova
Galina Lazonen
Nina Barkovskaya
Valentina Chertovikova
Zinaida Raudhein
Nikolay Bryantsev

8. juuli
8. juuli
12. juuli
20. juuli
24. juuli
26. juuli
23. juuli

75
Eda Rattasepp
Svetlana Amantšina
Margarita Ershova
Elena Fomicheva
Niina Boltova
Valentin Požarski
Hasai Amirov

Pidustused algavad keskpäeval sõnavõttudega,
tunnustatakse inimesi, kes olid selle olulise sündmuse sünni juures,
seejärel kuulatakse Ilves Sistersi kontserti ja süüakse ühiselt pidupäevakringlit.

Teade avatud menetluse algatamise kohta projekteerimistingimuste andmiseks
• muuta veekeskuse ja jäähalli hooneosade
asukohta detailplaneeringuga kavandatud
hoonestusala piirides;
• lahendada sõiduautode parkimine esimeses
etapis ajutise lahendusena maapealsete parklatega ning kavandada hoonesisene parkimine
teises etapis.
Projekteerimistingimuste taotlusele on lisatud asendiplaani skeem ning visuaalsed plaanid, millel on näidatud ehitusetapid ja hooneosade asukohad.
Ehitusseadustiku kohaselt korraldatakse projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul
avatud menetlusena, mille käigus on huvitatud isikul
ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste

andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste taotluse ja eelnõuga
ning Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse
Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda 10.–23. augustini 2018 tööpäeviti kella 8.00–16.30 Jõhvi vallavalitsuses (Kooli
2, Jõhvi) või veebilehel www.johvi.ee (ehituse,
planeerimise ja maakorralduse teadete rubriigis).
Ettepanekud ja vastuväited eelnõu või taotluse
kohta tuleb saata hiljemalt 23. augustiks 2018 kirjalikult Jõhvi vallavalitsusele postiaadressil Kooli
2, 41595 Jõhvi, või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku
tulemusi arutatakse vallavalitsuse avalikul istungil
28. augustil kell 16 Jõhvi vallavalitsuse suure saalis
(Kooli 2, Jõhvi).

SPORDIHALL

on 1.–19. augustini avatud E–R kl 14–22, L kl 10–20, P suletud.
Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil suletud.
Alates teisipäevast, 21. augustist kehtib tavagraafik:
E–R kl 8–22, L–P kl 10–20.
JÕHVI TEATAJA
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