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Head uut
aastat!

Vallavalitsus tänab justiitsministeeriumi vanglate valdkonna
asekantslerit Priit Kama Jõhvi arendamise eest raemedaliga.
Autasu antakse üle vabariigi aastapäeval.
„Priit Kama roll Jõhvi valla ja kogu Ida-Viru maakonna õiguskorra
ning majanduselu edendajana on märkimisväärne,“ ütles vallavanem Maris Toomel. „Kama juhtis justiitsministeeriumi vanglate
osakonda 16 aastat ja selle aja jooksul on see valdkond muljetavaldavalt edenenud. Sealjuures on väga suur areng toimunud
just Jõhvis: rajati Viru vangla, Jõhvi toodi üle justiitsministeeriumi
vanglate osakond ja AS Eesti Vanglatööstus. Tänu sellele tekkis
Jõhvis töökohti nii avalikus sektoris kui sidusvaldkondade kaudu
ka erasektoris ning elavnes kohapealne majandus.“
Priit Kama on edendanud ka kohalikku kultuurielu. Tema eestvõttel asutati Eesti riigiametnike klubi, mis koondab peamiselt
Ida-Virumaal tegutsevaid avaliku sektori töötajaid. Klubi korraldab
täienduskoolitusi ja avaliku sektori töötajate ühiseid ettevõtmisi
ning soodustab ametkondadevahelisi kontakte.
Priit Kama lahkus vanglate valdkonna asekantsleri ametist
aasta lõpus.
Raemedal on Jõhvi valla autasu, mis antakse füüsilisele isikule
valla tunnustusena vallale osutatud teenete või silmapaistvate
saavutuste eest. Esimesed raemedalid anti üle 2019. aastal ning
seni on selle autasu pälvinud Anne-Ly Reimaa, Arved Jõgisoo,
Igor Tjurin, Tiiu Sepp, Andrei Volõnkin, Jelena Šmidt Aivar Simson,
Heigo Olu ja Piia Tamm.
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Energiakulude hüvitamisest

Õnnitleti värskeid
lapsevanemaid

Riik hüvitab kohalike omavalitsuste kaudu väikese ja keskmise sissetulekuga peredele osaliselt energiakulude kallinemisest tingitud elektri-, gaasi- ja kaugküttekulude kasvu.
Vallavalitsuse sotsiaalteenistus alustab elanikelt toetusetaotluste
vastuvõtmist 12. jaanuaril. Energiakulusid hüvitatakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on
perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna sissetuleku piirmääraga või sellest väiksem.

Vastsündinud vallakodanike ja nende vanemate pidulik vastuvõtt on Jõhvis
olnud üks tänuväärne traditsioon, mida on erineval viisil korraldatud ligemale veerand sajandit. Selle eesmärk on õnnitleda, tänada ja tunnustada
valla lapsevanemaid, sest lapse sünd on iga pere jaoks tähtsündmus.
Vallavanema detsembrikuisel vastuvõtul said vallakodaniku tunnistuse
26 beebit – 10 tüdrukut ja 16 poissi –, kelle sünnipäev on ajavahemikus
juulist oktoobrini.
Novembri lõpu seisuga oli 2021. aasta jooksul registreeritud 91 väikese
jõhvilase sünd ja sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste avaldas lootust, et
see arv kasvab aasta lõpuks sajani.
2020. aastal registreeriti Jõhvis 70, 2019. aastal aga 88 lapse sünd. Lähimineviku lasterikkaim aasta oli 2018, mil sündis 112 last.
Vastsündinud said kingiks vallakodaniku tunnistuse, raamatu „Pisike puu“
ja Pargi Keskuse 70eurose kinkekaardi, lapsevanematele pakuti teed ja torti.
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Sissetuleku piirmäär ühe pereliikme kohta on 1126 eurot kuus,
iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta sama summa
koefitsiendiga 0,5 ja alla 14-aastaste laste kohta koefitsiendiga 0,3.
Pereliikmeteks loetakse isikuid, kes elavad rahvastikuregistri järgi
Jõhvi vallas samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.
Toetust makstakse tagasiulatuvalt nelja kuu energiakulude eest.
Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini. Väljamakstava toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe
kuu kohta ja alampiir kõigi energiakulude peale kokku 10 eurot
taotluse kohta.

Soovijad võisid teha pilti vallavanemaga. Foto: AIN SPITZ

Kaks jõhvilast tähistasid 102. sünnipäeva
Detsembris pöörasid oma eluraamatus 102. lehekülje Elga
Aug ja Alexander Kinyaev.

Elga Aug.

Alexander Kinyaev. Fotod: erakogu

Jõhvi tunnustab
Priit Kama raemedaliga

Elga Aug on Jõhvi valla pikaajaline elanik. Sünnipäeval oli ta
rõõmsameelne ega kurtnud millegi üle. Ta ütles, et tervis on
hea ja ta on väga rahul, et elab koos lähedastega, kes tema
eest hoolitsevad. Memme head tervist kinnitasid ka lähedased.
Alexander Kinyaev on vanim Jõhvis elav meesterahvas.
Ka tema elab kodus ja toimetab ise.
Vallavalitsuse esindajad käisid õnnitlemas mõlemat eakat
sünnipäevalast.
Jõhvis elab nüüd kolm 102aastast: lisaks Elgale ja Alexandrile ka Linda Leuska, kelle sünnipäev oli septembris.
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Hüvitamisel võetakse lisaks sissetulekutele aluseks ka iga kuu
tarbitud energia kulud.
Jõhvi vallas hüvitatakse vastavalt riigihalduse ministri määrusele
elektrienergiakulu (piirmäär 120 €/MWh) ja gaasikulu (piirmäär
49 €/MWh). Keskküttekulu ei hüvitata, sest kaugkütte hind 63
€/MWh on Jõhvi valla keskkütte võrgupiirkonnas väiksem kui
määrusega kehtestatud piirmäär 78 €/MWh.
Toetuse saamiseks tuleb alates 12. jaanuarist pöörduda Jõhvi
vallavalitsuse sotsiaalteenistusse (Kooli 2). Soovitame enne seda
uurida sotsiaaltoetuste spetsialistidelt telefonitsi, kas isikul või
perel on võimalik toetust saada. Infot ja nõu saab telefonidel
5345 2269 ja 5194 1950 ning e-posti aadressil sirle.lumiste@
johvi.ee ja moonika. raitsak@johvi.ee.
Põhjalikum info energiakulude hüvitamise kohta on jaanuarist
valla kodulehel www.johvi.ee, kuhu lisatakse ka toetuse taotlusvorm ning kalkulaator, mis võimaldab inimestel endil välja
arvutada, kas ja millises ulatuses neil on võimalik toetust saada.
Samuti on plaanis jagada energiakulude hüvitamise infot korteriühistute esindajate ning eakate ja puuetega inimeste huvikaitse
organisatsioonide kaudu.
JT
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Vald otsib võimalusi
koostööks kõrgkooliga
Valla juhid kohtusid detsembris ettevõtluskõrgkooli Mainor
esindajatega, et arutada, millised on võimalused kõrgkooli
filiaali taasavamiseks Jõhvis.
„Võib öelda, et see oli vanade suhete taastamine ja uute loomine,“ ütles volikogu esimees Vallo Reimaa. Tema sõnul oli kohtumine vajalik selleks, et kuulata ära, millised on üldse võimalused
avada Jõhvis kõrgkooli filiaal. „Selge on see, et me ei saa nõuda
kahjumlikku tegevust. Seepärast on oluline kokku saada ja olemasolevate võimaluste üle arutada,“ ütles Reimaa. Ta näeb üht
niidiotsa peagi algavas tõukefondide uues perioodis, mis võib
anda võimaluse toetada regionaalset arengut, mille üks osa on ka
kõrghariduse omandamine kohapeal. Kohalikele noortele pakuks
see haridustee valikul rohkem võimalusi.
„Arutasime seda teemat erakõrgkooliga, sest nad on paindlikumad. Vajalike õppekavade peale hakkame mõtlema alles siis, kui
oleme leidnud võimaluse, et kõrgkooli filiaal võiks siin töötada,“
ütles Reimaa.
Mainori kõrgkooli Jõhvi õppekeskuses sai õppida personalijuhtimist, turundust, logistikat, finantsjuhtimist ja ärikorraldust.
Õppekeskus suleti majanduslikel põhjustel 2012. aastal.
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Volikogu võtab kasutusele
VOLISe
Uuel aastal kavatseb volikogu oma istungitel kasutama hakata
kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS, mis
võimaldab pidada ka elektroonilisi istungeid.
„VOLISe kaudu saab volikogu istungeid nii heli kui ka pildiga
kvaliteetselt üle kanda ja vallainimesed võiksid neist vahetult osa
saada,“ ütles volikogu esimees Vallo Reimaa. Seni on volikogu
istungitelt tehtud Facebooki ülekandeid, ent nende heli- ja pildikvaliteet ei ole piisavalt hea.
„Ikka tuleb ette, et mõni volikogu liige ei saa istungisaalis kohal
olla. VOLIS võimaldab ka kehtivate seaduste kohaselt e-hääletada,“
lisas Reimaa. Ta tõi näite, et novembrikuisel volikogu istungil osales
üks saadikutest küll veebi teel, ent tal ei olnud võimalik salajasel
hääletusel osaleda ja seega oma saadikutööd täielikult teha.
Lisaks VOLISe kasutuselevõtule on Reimaa sõnul kavas parandada ka volikogu liikmete töötingimusi istungite ajal ning iga liige
saaks laua ääres kindla koha.
Omavalitsuste istungite infosüsteemi omanik on Eesti linnade
ja valdade liit. Süsteemi arendatakse ja uuendatakse kohalike
omavalitsuste vajaduste järgi. VOLISt kasutavad paljud Eesti
omavalitsused.
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LÜHIDALT VOLIKOGUS VASTU
VÕETUD OTSUSTEST
Osaletakse uudses projektis
Volikogu andis vallavalitsusele loa osaleda Euroopa Sotsiaalfondi
meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames taotlusvoorus taotleja Koduandur OÜ partnerina. Projekti
eesmärk on arendada kohalikes omavalitsustes välja uus lõimitud
sotsiaalteenus, kasutades eakate järelevalves digitehnoloogiat ja
nutikaid andurlahendusi ning rakendades neid koduabiteenuse
kvaliteedi ja turvalisuse tõhustamiseks.
Volikogu lubas tagada ka Jõhvi valla sotsiaalse kaitse eelarvest
2700 eurot projekti kaasfinantseeringuks.
Valla juhtide palku tõsteti
14 volikogu liiget 21-st olid päri sellega, et vallavanema ja abivallavanemate palku tõstetakse 200 euro võrra. Vallavanema uus
palk on 3800 ja abivallavanematel 3200 eurot.
Määrati ka valitsuse liikmete hüvitised: Messurme Pissareva
hüvitis on 2500 eurot, Sergei Andrejevi hüvitis 1000 eurot ja Avo
Kiire hüvitis 560 eurot kuus.
Määratud töötasusid ja hüvitisi rakendati tagasiulatuvalt
alates 22. novembrist.
Vallavanema auto kasutamise kord
Volikogu kinnitas vallavanema sõiduauto kasutamise korra ja
andis talle õiguse kasutada vallavalitsuse ametiautot Škoda
Superb. Vallavanema puhkuse ajal on sõiduki kasutamise õigus
tema asendajal. Auto garažeerimise kohaks on vallavanema või
asendaja igakordne asukoht ja ametiautoga on lubatud teha
Eesti piires erasõite.
Lisaeelarve
Volikogu võttis vastu neljanda lisaeelarve kogumahus
222 813 eurot.
Lisaeelarvet mõjutas ka koroona: nimelt olid vabariigi valitsuse ja terviseameti 5. detsembri 2020. aasta korralduse kohaselt ajutiselt suletud kõik Jõhvi valla hallatavad spordiobjektid
ning erandkorras õppetasust vabastatud kõik valla huvikoolide
õppurid. Nii vähendati huvikoolide majandustulusid 23 106 eurot
ning Jõhvi lasteaedade ja kultuuri- ja huvikeskuse osalustasude
eelarvet 29 000 euro võrra. Tulude vähendamise kate summas
52 106 eurot on toetusfondi stabiliseerimise fondist.
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Tuli laastas endist
kohtumaja teist korda

Kahe tulekahju ohvriks langenud endine kohtumaja. Foto: Erika Prave
Jõuluööl oli lausleekides endine kultuuri- ja kohtumaja, neoklassitsistlikus
stiilis hoone, mille kohta pidi muinsuskaitseamet jaanuari alguses langetama
otsuse, kas seda on võimalik pärast 25. oktoobril puhkenud esimest põlengut
veel restaureerida ja muinsuskaitse alla võtta.
„Hoonele tuleb teha tulekahjujärgne ekspertiis, et teada saada, kui suured on kahjud ja
kas hoonet on võimalik veel restaureerida.
Kui kahjud on ulatuslikud ja restaureerida
ei ole võimalik, ei saa seda ka kaitse alla
võtta,“ ütles muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai. Ta lisas, et enne
ekspertiisitulemuste selgumist ei ole hoone
seisukorra ja tuleviku kohta võimalik midagi
öelda.
Merilai tõdes, et kahekorruseline sammastega kivihoone, mille fassaadi kaunistab
neoklassitsistlik stukkdekoor, on üks Jõhvi
väärikamaid hooneid. Muinsuskaitseamet
soovis selle kaitse alla võtta ja algatas ka
vastava protsessi, ent tulekahju tõttu jäi
see pooleli.
„Enne esimest põlengut hindas meie
insener tehnilist seisukorda ja samuti küsisime maja mälestiseks tunnistamise kohta
arvamust ehitismälestiste eksperdinõukogust, kes leidis, et Jõhvi endine kultuuri- ja
kohtumaja väärib riiklikku kaitset,“ rääkis
Merilai.
Ta märkis, et ehkki maja ei ole seni
muinsuskaitse alla võetud, on tegemist miljööväärtusliku alaga ja hoone säilitamine on
ette nähtud valla üldplaneeringus.

„Õnnetusse olukorda sattunud hoone
muinsuskaitse alla võtmise protsess on kahjuks alles pooleli, kuid sellegipoolest on see
fikseeritud Jõhvi üldplaneeringus miljööväärtusliku hoonena,“ kinnitas ka volikogu
esimees Vallo Reimaa. „Sellest peaks lähtuma ka Jõhvi omavalitsuse edasine tegevus hoone päästmisel. Nõu saamiseks tuleb
kindlasti pöörduda muinsuskaitse poole.“
Reimaa tõdes, et kuna hoone on eraomand,
ei ole vallavalitsusel väga palju võimalusi
kaasa rääkida.
„Jõhvi jaoks on muidugi oluline, et säiliks väärtuslik fassaad. Hoone sisemus on
ära lõhutud juba ammu, siis, kui see 90ndate
alguses kohtumajaks ümber kujundati. Sees
ei ole enam midagi säilitada,“ ütles Reimaa.
Ta lisas, et hoone ei ole kunagi olnud Jõhvi
omandis, vaid kuulus omal ajal riigile. „Kui
riik selle kümmekond aastat tagasi müüki
pani, oleks vallal olnud võimalus see eelisjärjekorras osta, ent tookord seda võimalust
ei kasutatud.“
Kohtumaja müügiga seonduvad veel
mõned aspektid, mis oleksid võinud olla
teisiti. Näiteks ei öelnud riik ega täpsustanud ka vald enne tehingut, kui suur on
hoonega koos müüdav krunt. „Seda oleks

Volikogu valis
komisjonide esimehed
Detsembris oli kaks volikogu istungit. Esimesel neist valiti
volikogu komisjonidele esimehed ja aseesimehed ning esindajad haridusasutuste hoolekogudesse.
Volikogu juures asub tööle kaheksa alalist komisjoni ja nende
juhtideks valiti järgimised volikogu liikmed:
• majandus- ja eelarvekomisjon – esimees Paul Paas,
aseesimees Irina Šulgina,
• hariduskomisjon – esimees Tea Allikmäe,
		
aseesimees Irina Šulgina,
• sotsiaalkomisjon – esimees Kaia Kaldvee,
		
aseesimees Evelyn Danilov,
• kultuurikomisjon – esimees Ilmar Aun, 			
aseesimees Evelyn Danilov,
• spordikomisjon – esimees Timo Muttanen, 			
aseesimees Arkadi Zakarljuka,
• noorsookomisjon – esimees Vallo Reimaa, 			
aseesimees Irina Šulgina,
• maaelukomisjon – esimees Priit Kama, 			
aseesimees Evelyn Danilov,
• revisjonikomisjon – esimees Evelyn Danilov, 			
aseesimees Paul Paas.
Volikogu esindajaks Jõhvi põhikooli hoolekogusse valiti Tea
Allikmäe ja vene põhikooli hoolekogusse Aleksandr Romanovitš. Muusikakooli hoolekogus on volikogu esindajaks Tarmo
Anton, kunstikooli hoolekogus Kaia Kaldvee, spordikooli
hoolekogus Timo Muttanen ning kultuuri- ja huvikeskuse
hoolekogus Ilmar Aun. Jõhvi lasteaedade hoolekogus esindab volikogu Priit Kama.
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Hoone ehitati algselt agrozootehnilise propaganda majaks ja avati
1. detsembril 1956. Tegemist on
Eesti kultuuriloos äärmiselt silmapaistva arhitekti Arnold Matteuse
projekti kordusprojektiga. Juba
järgmisel aastal nimetati maja
ümber Jõhvi rajooni kultuurimajaks ja pärast iseseisvuse taastamist oli see Ida-Viru maakonna kultuurimaja. Viimasena asus hoones
Viru maakohus, mis tegutses seal
kuni Jõhvi uue kohtumaja valmimiseni 2011. aasta alguses.
Seejärel müüs riik hoone eraomanikule − OÜ-le Ballenbalt, kes on
omakorda kaua püüdnud sellele
ostjat leida. Suur müügiplakat
rippus hoone fassaadil aastaid.

võinud täpsustada – oleks saanud näiteks
kõnniteele servituudi seada. Siis oleks ära
jäänud vaidlus kõnnitee pärast ja muu selline,“ ütles Reimaa.
Kalle Merilai täpsustas, et protsess, millega sooviti hoone muinsuskaitse alla võtta,
algatati vallavalitsuse palvel 2017. aastal,
mil kinnistu ostmisest oli huvitatud Saksa
poekett Lidl, kes tahtis rajada sellele alale
tüüpprojekti järgi kaupluse. Jõhvi volikogu
ei lubanud maja toona lammutada.
„Jõhvis oleme algatanud kahe hoone
kaitse alla võtmise: üks on raudteejaama
hoone ja teine endise kohtumaja oma. Kui
väärtuslikud hooned tehakse korda ja neid
hoitakse, ei pea neid kaitse alla võtma – hea
näide on vallavalitsuse maja,“ ütles Merilai.
ERIKA PRAVE

HANKED
Kalmistu jäätmeveo hange
Vallavalitsus suurendas kalmistult jäätmete äraveo mahtu ligi poole
võrra. Kui varem maksti prügi äraviimise eest kolme aasta kohta
95 000 eurot, siis uue hanke tingimuste järgi kulutatakse sellele
165 000 eurot.
Vallavalitsuse hankespetsialist Mare Rebban ütles, et paraku
tuuakse kalmistu prügikonteineritesse ka olmeprügi, mistõttu
need täituvad kiiresti. „Kuna vallavalitsus omanikuna vastutab korra
eest, tuli hanke suurust muuta. Kahjuks on see probleem, millega
on aastaid tegeletud, ent lahendust ei ole leitud,“ ütles Rebban.
Uue kooli mööbel
Praegu veel ehitusjärgus olevale põhikoolile hangitakse 237 000
euro eest mööblit. Rahvusvahelise hanke raames ostetakse lauad,
toolid, riiulid, lillepotid ja muud sisustust. Mööbel peab koolimajas
paigas olema 30. augustil.
Videokaamerate hange
Vallavalitsus tellis ekspertiisi, et selgitada välja, kas videokaamerate
hankes esitatud pakkumused vastavad tehnilistele nõudmistele.
Ekspertiisi oli vaja seepärast, et hankekonkursil teiseks jäänud
pakkuja vaidlustas tulemuse ja süüdistas konkursi võitjat tingimustele mittevastamises. „Kuna videokaamerad on väga tehnilised,
siis kaasasime selguse saamiseks eksperdi,“ ütles vallavalitsuse
hankespetsialist Mare Rebban.
Ekspertiisi järel selgitatakse võitja välja sama hankekonkursi kahe
esimese pakkuja seast, lisas Rebban. Kolmas pakkumus oli tema
sõnul mitu korda suurem kui teistel.
Vald otsib hankega firmat, kes järgmise kolme aasta jooksul jälgib linnas toimuvat 30 kaameraga. Seni oli Jõhvis üleval
17 valvekaamerat.
JT

JÕHVI TEATAJA

Nr jaanuar
1 (97) 2012
Nr 1 (217)
2022

Margit Raag:

Vingugaasi- ja suitsuandur
on kohustuslikud
Jaanuarist alates peab vingugaasiandur olema kõikides kodudes,
kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel. Vingugaasianduriga sama oluline on suitsuandur, mis aitab ära hoida traagilisi
tuleõnnetusi.
Ainuüksi detsembri alguses põles Ida-Virumaal viis eluhoonet,
kus puudus suitsuandur või ei olnud see töökorras. Kui poleks
olnud tähelepanelikke naabreid, oleks kõik need õnnetused võinud kaasa tuua tuleohvreid.
Ida päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialisti Ave Toomeli sõnul tegid päästjad detsembris Ida-Virumaal 4375 kodunõustamist ja neist 1721 korral suitsuandur puudus, oli valesti
paigaldatud või ei olnud töökorras. Enamikul juhtudel paigaldati
päästeameti suitsuandur või seati korda inimese enda suitsuandur,
kuid 896 korral keeldusid elanikud nõustamisest või lubasid ise
suitsuanduri paigaldada.
Päästeameti Ida päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Janno
Vool tuletab meelde, et suitsuanduri kohustuslikuks muutumisest
on möödas juba 12 aastat, ning paneb kõikidele südamele, et
kindlasti tuleb kontrollida suitsuanduri eluiga, sest õnnetusest
annab märku ainult töökorras andur. „Suitsuandurite eluiga on
olenevalt tootjast ja hinnast kolm kuni kümme aastat. Seejärel
tema töövõime väheneb või kaob. Seega peaksid need inimesed,
kes on suitsuanduri oma koju paigaldanud aastaid tagasi, üle vaatama, kas on ehk vaja andur välja vahetada. Selleks, et olla anduri
töökorras olekus kindel, tuleb see laest alla võtta ning kontrollida
seadme tagaküljel olevat infot. Seal on kirjas suitsuanduri eluiga.
Kui andur on aegunud või tagaküljel pole aegumise aega kirjas,
tuleb seade kindlasti välja vahetada,“ selgitas Vool.
Suitsuandur muutus Eestis kohustuslikuks 2009. aasta 1. juulil.
Päästeamet soovitab kontrollida anduri töökorras olekut vähemalt
kord kuus. Selleks tuleb vajutada testnupule. Aegunud või rikkis
suitsuandur tuleb kindlasti välja vahetada.
SEIDI LAMUS-TŠISTOTIN
päästeameti kommunikatsioonijuht

Ruumiandmete kasutamisest
Kohaliku omavalitsuse töötajate suhtlus valla elanikega on koroonapandeemia ajal liikunud üha enam elektroonilistesse kanalitesse.
Seepärast on omavalitsuse ees tõsised küsimused: miks ja milliseid
andmeid avaldada? Kas avaldamata jätmine suurendaks veelgi
digitaalset lõhet pealinnapiirkonna ja ääremaa omavalitsuste
vahel?
Kuna Jõhvi vallas on küpsemas plaan algatada uus üldplaneering, on mõistlik vaadata värske pilguga nii olemasolevaid
vajadusi kui ka tekkinud võimalusi. Ruumiandmed, mis ei sisalda
isikuandmeid, leiavad kasutust üha enamates valdkondades, alates
tavapärasest planeerimisest, (mudel)projekteerimisest ja varahaldusest kuni kõiki valdkondi hõlmavate ruumianalüüsideni. Näiteks
üldplaneeringute menetlemisel kasutatakse rahandusministeeriumi andmetel enam kui 97% ulatuses geoinfosüsteemi (GIS) abi.
Mispärast? Robert E. Williams kirjutas 1987. aastal, et „hinnangute
alusel on umbes 80% kohaliku omavalitsuse informatsioonilistest
vajadustest seotud geograafilise asukohaga“. See väide paistab
olevat siiani ajakohane, sest andmemaht on küll suurusjärkude
võrra kasvanud, aga suhtarv on jäänud üldjoontes samaks, sest
suurenenud on vajadus kvaliteetsete ja ajakohaste ruumiandmete järele.
Planeerijale on ruumiandmete kasutamine igapäevane, sest
viimase 25 aasta jooksul on paberplaneeringud täielikult asendunud digitaalsetega. Järgmist suurt hüpet on oodata liikumisest
digitaalsetelt kaardi- ja plaanimaterjalidelt infomudelite kasutamisele, mis tähendab üleminekut kahemõõtmelistelt kujutistelt
kolmemõõtmelistele. Ruumimudeliga saab planeerida ehitisega
seotud tegevusi kogu elukaare jooksul alates kinnistu mõõdistamistest kuni hoone lammutamiseni. Kolmemõõtmelise kujutise
puhul muutub lihtsamaks vigade ennetamine, mistõttu vähenevad
oluliselt kogu elukaare jooksul tehtavad kulutused.
Võib prognoosida, et järgmise 15–20 aasta jooksul asenduvad
ka Jõhvi vallas ehitusprojektid ehitusmudelitega (BIM), taristuprojektid taristumudelitega (InfraBIM), geoaluste menetlemine maastikumudelitega (LIM) ja valla üldplaneering vallamudeliga (CIM).
Mõistlik oleks juba üldplaneeringu menetlemiseks kasutatava
digiplatvormi valikul lähikümnendite muudatustega arvestada.
Mitu Jõhvi naabervalda ja -linna, nt Narva, Kohtla-Järve ja
Lüganuse, on hakanud ruumiandmeid veebis avaldama (sh munitsipaaltaristu haldamisel), kusjuures kasutatakse ka maa-ameti
avaandmetel põhinevaid kolmemõõtmelisi ruumiandmete rakendusi. See võimaldab omavalitsuse huvidest lähtudes integreerida
nii riigiametite kui ka omavalitsuse enda poolt avalikku kasutusse antud andmeid ning seega hoida kontrolli all üha kasvavat
halduskoormust.
Mida pakuks niisugune muudatus Jõhvi elanikele? Me vaatame ja tajume ümbritsevat maailma kolmemõõtmelisena ning
seda peegeldav nn digitaalne kaksik annab selleks parema võimaluse kui kaart. Elanikele võib seeläbi avaneda võimalus isegi
enne mõõdistamiste algust paigutada omi plaane olemasoleva
linnaruumi taustale, kus saab lihtsasti jälgida nii maapealses kui
ka maa-aluses taristus toimuvaid muudatusi. Kui eelkirjeldatu
lühidalt kokku võtta, siis võiks tulemuseks olla kvaliteetsem ja
arusaadavam linnakeskkond.
MAIT REI
Jõhvi valla planeerimisspetsialist
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muusikaharidus on enamat
kui pillimängu- või lauluoskus
Jõhvi muusikakool on juba 68 aastat pakkunud siinsetele lastele
muusikaharidust. Detsembris sünnipäeva pidanud muusikakooli
praegusaja rõõmudest ja muredest räägib intervjuus kooli
direktor Margit Raag.
Mis muusikakoolile praegu rõõmu teeb?
Meile teeb rõõmu, et oleme juba 68 aastat
olnud muusikakeskus siin piirkonnas. Jõhvi
muusikakool on üks vanematest Eestis. Meil
on olnud paremaid ja keerulisemaid aegu,
aga oluline on see, et muusikahariduse
omandamist on läbi nende aastate peetud
oluliseks.
Kui palju on muusikakoolis õpilasi?
Viimastel aastatel on meie õppurite arv
olnud 170–180. Arvestades kõiki olusid, on
see normaalne. Õpilaste hulk langes paarisajast allapoole viis-kuus aastat tagasi. Sellel on
mitmeid põhjuseid, üks neist kindlasti see,
et teeninduspiirkonna elanike arv väheneb
aastast aastasse. Sõltume ka sellest, kas ja
kui palju naaberomavalitsused oma noortel
meie juures õppida lasevad – siin on oma
osa õpilaskoha maksumusel.
Paar viimast aastat ei ole me koroona
pärast avanud laulu-mängukooli, kus muusikaga tegelenud väikelastest paljud jätkasid
õppimist muusikakoolis.
Meil on ka vabaõpe, mis võimaldab
täiskasvanutel pillimängu õppida. Sel aastal kasutab seda võimalust kuus inimest.
Kõige vanem õppur on üle 80aastane proua!
See kinnitab tõdemust, et vanus on ainult
number.
Kuidas on pandeemia ajal muusikat
õpitud?
Eks see on jätnud oma jälje. Videosilla
vahendusel muusikat õppida ja õpetada ei
ole lihtne. Õpetaja näeb läbi ekraani, kas
laps on noodid omandanud, aga see on ka
suuresti kõik. Sügisel koolis tulid välja pilli
käsitsemise tehnilised vead, mis olid tekkinud kaugõppel. Arvuti vahendusel võis anda
muusikaajaloo- või solfedžotunde, aga täiesti
mõeldamatu oli koorilaulu või ansamblite
kokkumängu harjutamine. Sellega oleme
nüüd, sel sügisel uuesti peale hakanud.

Muusikakool tähistas oma sünnipäeva kontserdiga. Fotod: Erika Prave ja erakogu
Ent kui ühest küljest keerulised ajad ning
piirangud pitsitasid, siis teisest küljest andsid
need jällegi uusi oskusi ja kogemusi.
Head meelt teeb see, et õpilased ja õpetajad ei lasknud ennast heidutada sellest, et
kontaktkonkursside korraldamine katkes
teadmata ajaks. Pilliõpilaste konkursid
kolisid veebikeskkonda ja see toimis üllatavalt ladusalt. Loomulikult ei asenda ükski
videosalvestus ehedat ülesastumist, vahetu
musitseerimine annab hoopis teise mulje ja
elamuse. Aga piirangute ajal on see ainuke
võimalus ja seda kasutati innukalt. Eelmisel
õppeaastal osalesid videokonkurssidel meie
klaveri-, saksofoni- ja akordioniõpilased ning
nad saavutasid väga häid tulemusi.
Millised on muusikakooli mured?
Õpetajate nappus. Ja see ei ole ainult Jõhvi
probleem, vaid üleriigiline. Pakkumise ja
vajaduse parim näide on see, et kevadel
lõpetas muusikaakadeemia interpretatsiooni
eriala kuus inimest, kes saavad oma hariduse
järgi muusikakooli õpetajana töötada. Eestis on aga sadakond muusikakooli, kellest
enamik vajab spetsialiste juurde.
Muusikakooli õpetajaks ei saa üleöö,
selleks tuleb pilli õppida 15–17 aastat.

Sisuliselt tuleb pool elu pühendada õpingutele ja siis teenida väiksemat palka kui
näiteks üldhariduskooli muusikaõpetaja.
Jõhvi muusikakooli noorimad õpetajad
saavad kohe-kohe 40aastaseks, kõige eakam
on siin järjepidevalt töötanud 56 aastat.
Millistest õpetajatest on kõige suurem
puudus?
Kui noor inimene tuleks sooviga meil õpetajana töötada, leiaksime talle kohe rakenduse.
Kandle ja tšello õpetamine on meil õpetaja
puuduse tõttu seisma jäänud, kuigi pillid on
olemas. Need erialad elustaks võimalusel
kohe. Praegu saame õpilasi õppima võtta
selle järgi, kui palju olemasolevatele õpetajatele tunde juurde mahub.
Miks peaks laps muusikakooli tulema?
Muusikaharidus ei ole ainult pillimängu- või
lauluoskus. Muusikaõpe treenib mälu, arendab peenmotoorikat, õpetab ajaplaneerimist
ja teistega arvestamist. Muusikakooli õpilased omandavad koolis teisi aineid kiiremini.
Siin õpitakse ka esinemiskultuuri ning – mis
ei ole vähetähtis – oskust muusikat ja kontserti kuulata.
ERIKA PRAVE

Parim noor pagar õpib Jõhvis
ETV saates „Noor meister“ võitis pagarite pingelise ja ootamatusi täis võistluse
Anni Klauzer, kes õpib ametit Jõhvis.
„Ma tulen igast täbarast olukorrast välja,“
ütleb Anni enne võistlust telekaamerasse, ja
justkui kiuste tuleb tal selle ütluse paikapidavust ka tõestada. Anni küpsetab võistlustööks soolatainast „kuuseoksad“, liimib need
omavahel kinni ja kaunistab. Tulemuseks on
uhke ja keerukas vigurkuusk. Viis minutit
enne jõulukaunistuse vooru lõppu, kui Anni
oma kuuske žürii ette asetab, kukub see aga
kokku.
Pealtvaatajad ahhetavad justkui ühest
suust.
Hetkeks pea kaotanud noor pagar
kogub end kiiresti, haarab vajalike ainete
järele, keedab ruttu uue liimi ja asub kuuske
uuesti üles ehitama. Aeg saab aga ümber ja
iga lisaminut toob endaga miinuspunkti.
Vaatamata dramaatilisele olukorrale
hindab žürii Anni tööd – lisaks soolatainakuusele ka soolast täidisega pärmi-lehttainakringlit ja eri kujuga saiakesi – esikoha
vääriliseks ning neiu pälvib noore meistri
tiitli.

Žüriiliikme Leho Metsa sõnul oli Anni
oma konkurentidest, veel kolmest suure
pärasest telesaatesse pääsenud pagarist,
peajagu üle. Tema kringlis olid vajalikud
kihid näha ja jõulukaunistusena valminud
kuuse tehniline keerukus kaalus üle kukkumisel saadud karistuspunktid.
Anni Klausen õpib Ida-Viru kutse
hariduskeskuse Jõhvi õppekohas, tema
õpetaja on Dmitri Filippov.
JT

Anni Klauzer ja tema kuulus kuusk. Fotod: Dmitri Filippovi erakogu
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Eakad otsisid võimalusi
aktiivsemaks tegutsemiseks
Detsembri keskel vaagisid seeniorid vallavalitsuse
korraldatud mõttekojas selle üle, kuidas suurendada
vanemaealiste sotsiaalset aktiivsust, iseseisvust ja
riigist sõltumatust.
„Mõttekoja eesmärk oli leida lahendusi, kuidas tuua vanemaealised
tagasi aktiivsesse sotsiaalsesse ellu,
rakendada nende kogemusi ja
potentsiaali, sest abitute ja passiivsete inimeste osakaalu kasvuga on
üha raskem toime tulla,“ ütles vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht
Sirli Tammiste. Ehkki Jõhvis jagub
üritusi ja eakate ühendusi, kus pakutakse tegevust –vallavalitsuse loodud
eakate päevakeskus aadressil Kaare 3,
eri rahvuste ühendus, eakate päevakeskus Pihlakobar, mis toimetab

vallavalitsuse hoones, Ida-Virumaa
pensionäride ühendus –, osaleb neis
aga vaid väike osa eakatest.
„Meil on vallas umbes 4000
pensioniealist inimest, neist on üle
70aastaseid 2900. Aktiivseid tegutsejaid on nende seas vast 400,“ sõnas
Tammiste. „Tõsi on see, et ettevõtlikud käivad nii üritustel, huviringides kui ka päevakeskustes. Küsimus
on, kuidas kaasata tegemistesse uusi
inimesi.“
Töörühmades selle üle vaaginud
osalejad nimetasid ühe ettepanekuna,

et bussiühendus, mis võimaldaks üritusele jõuda, võiks olla palju parem.
Praegu on keskusesse saamisega
raskusi eelkõige maapiirkondade ja
Tammiku elanikel.
Leiti ka, et infot ürituste ja eakate
keskuste tegemiste kohta võiks olla
rohkem. Lisaks vallalehele võiks sellekohast teavet jagada näiteks korteriühistute esimehed, aga ka needsamad aktiivsed eakad ise võiksid oma
naabreid ja tuttavaid kaasa kutsuda.
Oluline põhjus, mis jätab eaka
koju, on tervis – kui see on vilets, ei
ole võimalik kuskil käia.
„Mõttekojas toodi välja ka vaimse
tervisega seotud probleemid. Pandeemia sulges inimesed koju ja paljud tundsid end üksikuna. See mõjutas nii meeleolu kui ka enesetunnet,“

rääkis Tammiste. Eakad tegid ettepaneku, et vallas võiks korraldada
näiteks võimlemisringe ja terviseteemalisi loenguid. Tammiste sõnul on
plaanis koostöös Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga käivitada
Jõhvis väärikate ülikool. „Loomisel
on ka vabatahtlike projekt, mille eesmärk on pakkuda üksikutele eakatele
seltsi,“ lisas ta.
Peale selle on kavas moodustada
eakate nõukogu, mis koostab konkreetse kava, kuidas edasi tegutseda.
„Vallavalitsus saab omalt poolt pakkuda nõu ja toetust,“ ütles Tammiste.
Mõttekoda korraldati koostöös
MTÜga Eesti Avatud Ühiskonna
Instituut ja sotsiaalministeeriumiga.
JT

Eakate päevakeskuse Pihlakobar eestvedaja
Aime Kuningas: PÄEVAKESKUS EI OLE KOHUSTUS, VAID VÕIMALUS
Päevakeskus on võimalus leida endale
tegevust.
Pensionile jäämine on suur elumuutus – inimene on harjunud päevast päeva tööl käima ja
ülesandeid täitma, aga siis korraga: oled vaba!
Keegi ei kirjuta ette, mida tegema pead, ja võib
tekkida olukord, et ei oskagi oma ajaga midagi
mõistlikku peale hakata.
Päevakeskus on võimalus kodust välja tulla
ja omasugustega koos toredalt aega veeta.
Kui kodus on inimesel kindel roll täita – oled
ema või vanaema –, siis päevakeskuses seda ei
ole. Oled endasuguste seas, lihtsalt oled. Võid
tuletada noorust meelde või arutleda huvipakkuvatel teemadel.
Päevakeskus on võimalus enda eest
hoolitseda.
Päevakeskusesse tulek eeldab ka seda, et kammid pea, paned puhtad riided selga ja tuled välja.
Ei ole harvad need juhtumid, kui kodus istudes
muutud „väikeseks nuustikuks“, kannad kogu
aeg sama kleiti ega hooli enam oma välimusest.
Päevakeskus on võimalus tulla endale
sobivaks ajaks.
Päevakeskusesse võid tulla nii kauaks, kui sulle
sobib. Aga tulla soovitan ma kindlasti, kasvõi
uudishimust – tule ja vaata, mis me teeme.
Meil on erinevad üritused, vestlusringid ja
väljasõidud.
Päevakeskus Pihlakobar tegutseb vallavalitsuse
hoones aadressil Kooli 2 (sissepääs linna poolt)
teisipäeviti ja neljapäeviti kella 9.30–13.00.
Kõik huvilised on alati oodatud.
Ärge istuge üksi kodus!

Sarnane mõttekoda toimub veel Võrus, Viljandis ja Narvas. Foto: erakogu

Hooldekeskus saab toetust
Jõhvi hooldekeskus kuulub nende tosina hooldekodu hulka, mis
saavad sotsiaalministeeriumilt toetust, kuna lõviosa töötajatest on
koroona vastu vaktsineeritud.
Iga täielikult vaktsineeritud töötaja kohta makstakse 120 euro
suurust toetust juhul, kui asutuse töötajatest on kahe doosiga vaktsineeritud vähemalt 90%. Hooldekeskusel on võimalik toetussummat
50–90% võrra suurendada, kui täidetakse ka klientide tõhustusdoosiga vaktsineerimise sihttase. Sel juhul on hooldekeskusel võimalik
saada toetust kokku 180–228 eurot töötaja kohta. Toetuse minimaalne suurus ühe asutuse kohta on 1200 eurot. Toetusmeetme
maksumus kokku on 823 728 eurot.
JT

Asendusõpetajaks
Ida-Virumaale
Selleks et ükski tund koolis ei jääks ära ja igale õpetajale leiduks vajaduse korral väärt asendaja, on loodud asendusõpetaja programm.
Asendusõpetaja on inimene, kes aitab anda tunde sel ajal, kui
tegevõpetaja on haigeks jäänud, koolitusel, õppepuhkusel või mingil
muul põhjuselt igapäevasest õppetööst eemal. Asendusõpetajaid
värbab ja vahendab sotsiaalne ettevõte MTÜ ASÕP.
Asendusõpetajana töötamine annab suurepärase võimaluse
ennast õpetaja rollis proovile panna ja ka lisaraha teenida. Suur
lisaväärtus on võimalus areneda ja parandada oma konkurentsivõimet tööturul.
Asendusõpetajal peab olema kõrgharidus. Pedagoogiline kõrgharidus ei ole nõutav, aga on teretulnud, ja see võib olla ka parajasti
omandamisel. Lisaks peaks asendusõpetajal olema meeskonna või
protsesside juhtimise või laste ja noortega töötamise kogemus.
MTÜ ASÕP ootab sind kandideerima asendusõpetajaks. Saada
sooviavaldus aadressil asendusopetaja.ee/kandideeri.
JT

Otsitakse vabatahtlikke
seltsilisi eakatele
Külaliikumine Kodukant viib ellu projekti, millega
soovitakse igas Eestimaa omavalitsuses leida
vabatahtlikud, kes pakuksid eakatele ja erivajadustega
inimestele tugitegevust.
Tugitegevus on abivajajaga koos olemine
ja suhtlemine, näiteks arutelud igapäevateemadel, fotode vaatamine, ajalehe või
raamatu ettelugemine, ühine ristsõnade
lahendamine, võimlemine jne, aga ka
abistamine lihtsamatel kodutöödel, mida
abivajaja koos toetajaga teeks. Samuti
võib vabatahtlik olla saatjaks väljaspool
kodu: koos jalutada, käia raamatukogus
või arsti juures, vajaduse korral aidata ka
ametkondadega suhtlemisel.
Maakonnas toimetab koordinaator,
kes koostöös kohaliku omavalitsusega
viib vabatahtliku seltsilise ja abivajaja
kokku. Infot abivajajate kohta jagabki
esmajoones omavalitsus, sest sotsiaalhoolekandespetsialistidel on olemas
suurem osa teavet abi vajavate eakate ja
erivajadustega inimeste kohta.
Koordinaator vestleb vabatahtlikuga,
enne kui see projektiga liitub. Ta selgitab
eesseisvat tegevust ja veendub vabatahtliku heas tahtes. Et välistada hilisemad
mured, kontrollib koordinaator koos

KÕIKI, KES TAHAKSID
OLLA VABATAHTLIKUKS
SELTSILISEKS, JA SAMUTI KÕIKI,
KES SOOVIKSID SELTSILIST,
ootab endast teada andma
Ida-Virumaa vabatahtlike
seltsiliste koordinaator
Margit Maksimov

vabatahtliku endaga
kogemus
ka karistusregistri
levib suust
väljavõtet. Vabasuhu, nii et
tahtlikku seltsilist
seltsilisi ja
kontrollitakse ka
r a hu lole vaid abishiljem, tegevuse
ajal – seega on meie
tatavaid
tel 525 4590
projekti vabatahtlit
uleb üha
e-post
kud ühed paremini
juurde. Muumargit.maksimov@gmail.com
dame koos
kontrollitud abistajad
vabatahtlike maastikul.
eakate ja erivajaPeame väga oluliseks abidustega inimeste elu
vajaja ja seltsilise sobivust. Kui see
turvalisemaks!
on olemas, sõlmitakse mõlema poolega
Külaliikumine Kodukant
hea tahte kokkulepe.
viib projekti „Vabatahtlike kaasamise
Maakondlik vabatahtlike seltsiliste
koostöömudeli rakendamine hoolekoordinaator hoiabki töös terve maakandesüsteemis“ ellu sotsiaalministeekonna seltsiliste võrgustikku, toetab
riumi tellimusel ja Euroopa Sotsiaalneid, leiab motivatsioonivõimalusi ja on
fondi toel. Projekti kohta saab täpsemalt
kõigis üleskerkinud küsimustes kontaklugeda veebilehelt https://kodukant.ee/
tisikuks nii abivajajatele, vabatahtlikele
vabatahtlikud-seltsilised/.
MARGIT MAKSIMOV
kui ka omavalitsustele.
Ida-Virumaa koordinaator
Usume ja loodame, et see ettevõtmine läheb edukalt käima ning positiivne
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Parimad noorkergejõustiklased

Pippi Lotta Enok.

Viktor Morozov. Fotod: erakogu

Artur Špalov (keskel).
Foto: erakogu

Eesti kergejõustikuliit valis aasta noorkergejõustiklasteks Jõhvist pärit seitsmevõistleja Pippi Lotta
Enoki ning Jõhvi gümnaasiumis õppiva kolmik- ja
kaugushüppaja Viktor Morozovi.
Juunioride maailmameistrivõistlustel Keenias
hõbemedali võitnud Enok pälvis tunnustuse U20
vanuseklassi neidude seas. Jõhvi kergejõustikuklubi
Visa esindav Enok asus sügisel õppima ja treenima
USAsse Oklahoma ülikooli. Tema senised treenerid
on olnud Hanno Koll ja Liivi Eerik.
Juunioride Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas
kolmikhüppes pronksmedali võitnud Viktor Morozov
valiti parimaks U18 vanuseklassi noormeeste seas.
Morozov esindab Kohtla-Järve kergejõustikuklubi
Atleetika. Tema treener on Aleksandr Hvorõhh.
JT

Artur Špalov
võitis esikoha
Detsembri keskel Tartus peetud tõstespordivõistlustel võitis 13aastaste
poiste hulgas esikoha Jõhvis treeniv Artur Špalov.
Artur treenib spordiklubis Olümpionik endise tõstja Aleksei Špalovi käe all.
Poolteist aastat tõstespordiga tegelenud Artur võistles kuni 49 kg kaaluvate
sportlaste hulgas. Ta rebis 54 kg, püstitades selle tulemusega Eesti rekordi,
ning tõukas 61 kg.
Oma tulemusega oli Artur 21 osalejaga võistluse absoluutvõitja.
MARGARITA ŠPALOVA
SK Olümpionik juhatuse liige

Noored sportlased võistlesid 35. hüppajate päeval
Vene põhikool, spordikool ja kergejõustikuklubi Visa korraldasid järjekordse
hüppajate päeva. Selle traditsiooni ajalugu algab 1986. aastast, kui vene põhikooli spordisaalis toimusid esimesed
kõrgushüppevõistlused. Nüüdseks on
võistluskavas kõrgus-, teivas-, kaugus- ja
kolmikhüpped.
Sel aastal osalesid võistlustel Tallinna,
Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Jõhvi
sportlased.

Sündisid ka rekordid – teivashüppes
tegi täpselt nelja meetriga absoluutarvestuses parima tulemuse ja hüppajate päeva
rekordi vanuseklassis U18 võistlev Jaroslav
Sivuha Audentese spordikoolist.
Edukad olid ka Jõhvi kergejõustiklased.
Savva Novikov võitis vanuseklassis U-16
kolmikhüppevõistluse isikliku rekordiga
13,50. Samuti oli Savva parim kõrgushüppes tulemusega 1,80.
Vanuseklassis U18 võistlev Anastassia Žitkova oli tulemusega 10,93 parim

Jõhvi keskraamatukogu
valmistub juubelisünnipäevaks
Aasta 2022 on üks vahva aasta, sest Jõhvi keskraamatukogu
tähistab märtsis oma 125. sünnipäeva. Soliidne iga, kas pole?
Kummardus tuleb teha aegade taha karskusseltsi Kiir ärksatele inimestele, kes
asutasid 1897. aastal raamatukogu. Seda
aastat võibki lugeda Jõhvi keskraamatukogu
sünniaastaks.
„Enne kui märtsis tordisöömiseks ja
küünalde puhumiseks läheb, korraldab
raamatukogu mälumängu #raamatu
koguviks, vajutab Facebooki puldist käima
Raamatukogu TV, peab klounipaariga Piip
ja Tuut perepäeva ning korraldab essee- ja
arhitektuurijoonistuste konkursi,“ loetles
raamatukogu teenindusjuht Tiia Linnard.
Kõigeks selleks on raamatukogu teinud ära

suure ettevalmistustöö ja kirjutanud hulga
projektitaotlusi. „Praegu käib vanade piltide digiteerimine, et avada sünnipäevaks
fotolõuendite näitus „Vanake Jõhvi“ ja kesk
raamatukogu ajalugu tutvustav veebirakendus „Ajatelg“,“ lisas ta.
Mälumäng #raamatukoguviks toimub
kolmes voorus: 31. jaanuaril, 28. veebruaril ja 14. märtsil algusega kell 18. Osalema
oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi. Küsimused pole kaugeltki ainult kirjandusest.
Märtsis kutsutakse omavaheliseks
mõõduvõtmiseks mälumängus kokku ka
gümnaasiumiõpilased.

kolmikhüppes ja tulemusega 1,55 kõrgushüppes. Rodion Ižišik oli isikliku rekordiga
1,45 parim kõrgushüppe vanuseklassis U14.
Vladislav Vassiljev tegi vanuseklassis U16
teivashüppes isikliku rekordi 3,00.
Esikolmikusse jõudsid ka Anfisa Karyagina (U18) kõrgushüppes, Mihhail Žitkov (U14) teivashüppes ja Ivan Vorobjov
(U14) kolmikhüppes.
VIKTOR PREDBANNIKOV
võistluse peakohtunik

Jaanuaris läheb sotsiaalmeedias käima
Raamatukogu TV: kuni sünnipäevapeoni
postitatakse kord nädalas Jõhvi keskraamatukogu Facebooki lehele lõbus pereviktoriini video, mis juhatab nii väikseid kui ka
suuri heade raamatute juurde.
Lastele ja noortele toimub kuni 1. märtsini arhitektuurijoonistuste konkurss „Just
sellist raamatukogu ma tahangi“. Sama
kuupäevani kestab 10.–12. klasside esseekonkurss „Kas lugemine on ohtlik?“ ja 8.–9.
klasside kirjandikonkurss „Miks ma ei loe?“.
„Ja muidugi auhinnad, auhinnad,
auhinnad – neid ikka jagub,“ kinnitas
teenindusjuht.
Aasta 2022 on kõikide raamatukogude
jaoks tähtis, sest see on nimetatud raamatukoguaastaks. Raamatukoguaasta avatakse
üle-eestilise ühislugemisega 12. jaanuaril
kell 12.12.
Jõhvi keskraamatukogu ei korralda ühislugemist aga üldsegi mitte raamatukogus,
vaid Jõhvi kõige vanemas ja väärikamas
hoones – Mihkli kirikus. „Aga raamat, mida
Jõhvi Mihkli kiriku koguduse õpetaja Peeter
Kaldur kantslist ette loeb, pole sugugi mitte
piibel, vaid hoopis Eesti raamatukogude eelmise aasta laenutusedetabelite tipus trooniv
teos,“ vihjas Linnard.
Raamatukogude roll ühiskonnas on
muutumas ning teema-aastaga tõstetaksegi
esile ka raamatukogude funktsioone kogukonna-, kultuuri-, haridus- ja infokeskusena.
JT
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Staadionile antakse
Heino Lipu nimi
Heino Lipu fond tegi Jõhvi vallale ametliku ettepaneku anda
uuele kergejõustikustaadionile spordisangari nimi.
„Idee anda staadionile Heino Lipu nimi pärineb Põhjaranniku
ajakirjanikult Erik Gamzejevilt,“ ütles volikogu esimees Vallo Reimaa. Ta ütles, et edastas selle mõtte Heino Lipu fondiga seotud
inimestele ja seejärel tuligi fondilt ametlik ettepanek.
„Ilmselt on mõistlik siduda nime andmise tseremoonia mõne
suurema võistlusega, mis jõuab uuele staadionile loodetavasti
peagi,“ sõnas Reimaa.
Eesti tippkergejõustiklane Heino Lipp (1922–2006) lõpetas
1940. aastal Jõhvi keskkooli. Ta oli mitmekordne NSV Liidu meister
kümnevõistluses ja mitmel muul võistlusalal, treener ning sporditegelane. 21. juunil 2022 möödub Heino Lipu sünnist 100 aastat.
JT

Staadioniinventarile kulub
160 000 eurot
Vallavalitsus hangib uue staadioni jaoks 160 000 euro eest
inventari. Hankekonkursil tegid parima ühispakkumuse Ramato
Vara OÜ ja Läti ettevõte Sporta Halle.
Selle summa eest soetab Jõhvi elektroonilise ajavõtusüsteemi,
mitu tablood, jooksutõkkeid ja -takistusi, hüppematte, -pakke,
-latte ja -tellinguid, kuule, kettaid, odasid ja vasaraid, stardi
püstoleid, teatepulkasid, tuulelipu ja hulganisti mitmesugust
muud varustust.
JT

Jalgpallihalli projektile
tehakse ehituseelne kontroll
Jalgpallihalli projektile telliti ekspertiis, et veenduda, kas kõik
nõuded on täidetud. Ehitushange kavatsetakse välja kuulutada
jaanuaris.
„Tegemist on pneumohalliga, millel on õhktoestusega konstruktsioon. Kuna seda hakkab kasutama palju inimesi ja turvalisus
on väga oluline, siis tellisime ka ekspertiisi, et kõik oleks korrektne,“
ütles jalgpallihalli projektijuht Aivar Surva. „Eestis on sellise halli
ehitamise kogemust veel üsna vähe, aga ehitamisest on huvitatud
mitu firmat. Loodame, et saame Jõhvi ühe korraliku spordiobjekti
lisaks. See lahendab kindlasti praeguse trenniaegade probleemi.“
Jalgpallihall kerkib olemasoleva jalgpallistaadioni juurde.
Asendiplaani järgi on praeguse staadioni ja uue halli vahele
kavas rajada veel üks kunstmuruga väljak. „Sedasi moodustub
siin jalgpallikeskus. Samasse piirkonda on kavandatud veel paar
võrkpalliplatsi ja puhkeala,“ tutvustas Surva tulevikuplaane.
Surva tõdes, et halli ülalpidamine nõuab edaspidi kulusid ja
nende katmine vajab veel läbimõtlemist. „Näiteks Haapsalus on
sellise halli ülalpidamiskulud 11 000–12 000 eurot kuus,“ märkis ta.
Riik eraldas Jõhvile jalgpallihalli ehituseks 1,5 miljonit eurot
ja hall peab valmis olema 2022. aasta lõpuks.
JT

Foto: Ott Aro

Jalaväepataljoni sünnipäev
1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon tähistas pakaselisel 6. detsembril oma 104. sünnipäeva rivistuse ja traditsioonilise jalutuskäiguga Keskväljakule, kus asetati pärg kindral Aleksander Tõnissoni
ausamba jalamile. Kindral Aleksander Tõnisson oli vabadussõjas 1.
diviisi ülem ja Viru rinde ülem kuni Tartu rahulepingu sõlmimiseni.
Viru jalaväepataljoni eelkäijaks loetakse vabadussõja algusaja
kaitselahingutes pearaskust kandnud 4. jalaväepolku, mille eksistents katkes 1940. aasta juunis Nõukogude okupatsiooni tõttu.
1992. aastal taastatud väeosa lipp õnnistati 22. juunil 1993
Keskväljakul toimunud esimesel taasiseseisvumisjärgsel paraadil,
millel osales ka president Lennart Meri.
JT
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Detsembris tähistasid
sünnipäeva järgmised
väärikas eas jõhvilased:
102
Elga Aug
Alexander Kinyaev

6. detsember
22. detsember

99
Klara Tomberg

10. detsember

96
Helju-Ehalaine Uustal

13. detsember

95
Niina Liptšanskaja

6. detsember

93
Otto Riimanson
Margarita Korka
Silvia Must

5. detsember
8. detsember
14. detsember

91
Evgeniya Kurskaya
Ivan Sokolov

6. detsember
10. detsember

90
Evgenia Melnikova
Silvi Trilljärv
Oxana Avdeeva
Vaike Kandelin
Alexander Surkov
Galina Pavlova

1. detsember
6. detsember
11. detsember
14. detsember
15. detsember
25. detsember

89
Asta Pärna

Novembris registreeriti
kümne väikese
vallakodaniku sünd:
Mark Alliksaar
Mihhail Barsunov
Fyodor Borisov
Hugo Erm
Linda Lii Metsla
Loore Lee Metsla
Maria Rehema
Emil Semitšev
Agneta Šibalov
Martin Tšernõšov
30. novembril asetati vabadussõja mälestusmärgi jalamile
pärjad, sest selleks päevaks oli Eesti riik iseseisev olnud
kauem kui siin väldanud Saksa ja Vene okupatsioonid
kokku: 18 950 päeva. Foto: kultuuri- ja huvikeskus

Detsembri hakul algasid
vaksalihoone konserveerimistööd, et peatada paarkümmend aastat tühjana
seisnud hoone lagunemine.
Stalinistlikus neoklassitsistlikus stiilis vaksalihoone on
valminud 1951. aastal tüüpprojekti järgi. Foto: Kalle Pärt

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• T, 11. 01 kl 14.00

5. detsember

88
Hilja Kuntu
Valentina Kartunova
Einer-Voldemar Selli
Zoja Fjodorova
Heino Raja
Jaan Juursalu
Maria Bochmanova

4. detsember
6. detsember
8. detsember
17. detsember
21. detsember
24. detsember
26. detsember

87
Lidia Sundukova
Raja Koort
Aleksandra Ivanova
Vladimir Mukhortov
Jelizaveta Maksutova
Aida Kalendo
Uno Prits
Vera Voronkova
Anisiya Stepanova
Leili Torgla

6. detsember
6. detsember
9. detsember
12. detsember
13. detsember
13. detsember
24. detsember
25. detsember
25. detsember
30. detsember

86
Milvi-Maria Arus
Ülo Jõgisoo
Tatjana Gorjun

1. detsember
14. detsember
30. detsember

85
Linda Kaarlõp
Helgi Joutsi
Ekaterina Dilbaryan
Tamara Nekrõlova
Maret Pikhof
Alina Zarigina
Kapitalina Piir
Anatoly Kozhukhar
Liubov Kirichenko
Tamara Liba
Voldemar Blat
Leida Kaljend
Ilmar Simson

1. detsember
1. detsember
5. detsember
7. detsember
7. detsember
13. detsember
15. detsember
20. detsember
22. detsember
22. detsember
25. detsember
28. detsember
28. detsember

80
Arvo Piiskop
Ljudmilla Uustal
Aili Rebane
Aksel Tamm
Linda Kruusma
Helve Sprengk
Anna Sidorova
Aliide Lõhmus
Gennady Korolev

1. detsember
8. detsember
10. detsember
15. detsember
15. detsember
16. detsember
24. detsember
28. detsember
29. detsember

75
Juha Antti Pöyhönen
Valentina Baranova
Valentina Nedzelskaya
Nikolay Tulkin
Aleksander Gaidašev
Tea Pirn		
Nikolay Zaytsev
Alexander Salnikov
Mati Lepik
Toivo Tammiste
Ants Paat

1. detsember
8. detsember
12. detsember
16. detsember
16. detsember
19. detsember
19. detsember
23. detsember
25. detsember
29. detsember
31. detsember

70
Anatoliy Shchekunskikh
Tatjana Atmanzina
Nadezhda Ivanova
Jekaterina Goritskaja
Vladimir Britskiy
Romald Leonavitšus
Alexander Velko
Niina Smelkova
Aleksandr Iljuhhin
Zinaida Blinova
Valeri Drugalja
Aleksei Rodin
Vane Lindma
Tamara Galkovskaja
Tatjana Sokolova
Tatiana Strakh

1. detsember
1. detsember
3. detsember
4. detsember
4. detsember
5. detsember
8. detsember
11. detsember
12. detsember
13. detsember
16. detsember
17. detsember
21. detsember
22. detsember
25. detsember
30. detsember

Palume neil, kes ei soovi JT kaudu õnnitlusi saada,
anda sellest teada telefonil 336 3750 või 508 9468.

Uued jõulukaunistused – kuldne kuusk, kitsekesed ja kaarvärav –
lõid pühademeeleolu ja meelitasid pilte tegema. Foto: Erika Prave

Jõululaat keskväljakul on traditsiooniks saanud. Foto: Kalle Pärt

UUSAASTAKONTSERT
Jõhvi valla eakatele.
Muusikalised tervitused
omadelt ja külakosti toob
NEDSAJA KÜLA BÄND.
Tasuta pääsmed on
saadaval Jõhvi vallavalitsuse
sotsiaalteenistuses, Jõhvi
seltsimajas (Kooli 2), eakate
päevakeskuses (Kaare 3),
Tammiku raamatukogus ja
tund enne algust kohapeal.
NB! Sissepääs üksnes
tõendiga, mis kinnitab Covidivastase vaktsineerimiskuuri
läbimist või haiguse
läbipõdemist. Võta kaasa ka
isikut tõendav dokument.
Info:
Sirli Tammiste, 5347 4238,
Anne Uttendorf, 515 7496

• K, 12.01 kl 19

Flamingo. Comedy Estonia

• K, 12.01 kl 19
Torm ja tung

• P, 16.01 kl 16

Memory 2022. – Vanemuise
teatri külaliskontsert!

• K, 19.01 kl 19

Tähe-Lee Liiv (klaver).
Telekonkursi „Klassikatähed
2020“ võitja auhinnakontsert

• T, 01.02 kl 19

Ave Maria. Läti õigeusu kiriku
meeskoor Logos

NÄITUSED
Linnagaleriis
• 7.01 - 30.01 Narva

In memoriam

Väino Viilup

21.10.1928–12.12.2021

12. detsembril lahkus meie hulgast
Jõhvi aukodanik, põlevkivitööstuse
väsimatu eestvedaja Väino Viilup.

Väino Viilup sündis 21. oktoobril 1928 Valgamaal Karulas.
1952. aastal lõpetas ta Tallinna polütehnilise instituudi mäeteaduskonna ja suunati tööle Kohtla-Järvele. Ta ise on öelnud,
et võttis suunamist sundasumisena ja mõtles, et kauaks siia ei
jää. Ometi läks teisiti – töö hakkas meeldima ja nii sai põlev
kivimaa tema tööpõlluks pooleks sajandiks, kuni 2002. aastani.
Lisaks suurele panusele põlevkivisektori arendamisel oli
Viilupil kaalukas roll ka siitkandi elus kaasarääkimisel, muu
hulgas oli ta Jõhvi linnanõukogu aseesimees. Tema sõnal
oli mõju.
Väino Viilup hindas kõrgelt sporti. Peale muu oli ta aasta
kümneid jalgpalliklubi Eesti Põlevkivi president. Küllap mäletavad paljud jõhvilased teda veel paar aastat tagasi iga päev
sportlikku kõndi tegemas, olgu ilm milline tahes.
2004. aastal pälvis Viilup Valgetähe IV klassi teenetemärgi.
Tema elust on kirjutatud raamat „Põlevkivikuningas Väino
Viilup“.
Jõhvi volikogu ja vallavalitsus on Väino Viilupile tänulikud
kõige eest, mis ta Jõhvi heaks on teinud. Langetame leinas pea
ja avaldame kaastunnet omastele.
JÕHVI TEATAJA

Vestervalli kunstnike
ühenduse näitusel õlimaal,
nahk, graafika.

D E TA I L P L A N E E R I N G
Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu algatamisest teatamine Jõhvi
vallavalitsus algatas 30. novembri 2021. a
korraldusega nr 54 Jõhvi valla Pauliku küla
Kivi kinnistu detailplaneeringu koostamise.
28. mail 2020 jagati Kivi katastriüksus
kolmeks eraldi katastriüksuseks. 21. septembril 2021 jagati Kivi kinnistu (registriosa
nr 188308) ja eraldati Kivi katastriüksus eraldi
kinnistuks (registriosa nr 20046550). Kivi kinnistu koosseisu jäid katastriüksused Serva
(25101:001:0940) ja Siilu (25101:001:0941).
Detailplaneeringu ala hõlmab Serva
(25101:001:0940, elamumaa 100%, pindala
4201 m²) ja Siilu (25101:001:0941, elamumaa 100%, pindala 10 224 m²) kruntide ning
osaliselt Kaasiku tee L1 (25201:005:0362,
transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava
maa-ala suurus on u 1,75 ha. Planeeritaval
maa-ala hoonestus puudub.
Paneeritav maa-ala piirneb põhjast
13101 Jõhvi–Ereda tee (25201:005:0080,
transpordimaa 100%, pindala 6,85 ha), idast
Paemurru (25201:005:0481, maatulundusmaa 100%, pindala 17 075 m²), lõunast
Laane (25201:005:0440, maatulundusmaa
100%, pindala 4,22 ha), edelast Uue-Lepiku
(25201:005:0249, elamumaa 100%, pindala

1057 m²) ja Kivi (25101:001:0942, elamumaa
100%, pindala 4033 m²) ning läänest Mäekuru
(25201:005:0372, elamumaa 100%, pindala
7734 m²) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Serva ja Siilu kruntide jagamine elamuja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks
ning moodustatavatele kruntidele ehitus
õiguse määramine, samuti heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse
ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeringulahenduse kohaselt on planeeringualal kokku seitse krunti. Detailplaneeringuga
jagatakse Serva maaüksus kaheks elamumaa
krundiks, Siilu maaüksus jagatakse neljaks
elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa
krundiks ning määratakse ehitusõigus elamute
rajamiseks. Osaliselt planeeringualale jääval
Kaasiku tee maa-alal muudatusi ei kavandata.
Planeeritav ala asub suletud Tammiku kaevanduse altkaevandatud ala kohal ja kaevandamisväärset põlevkivivaru maaüksuse all ei ole.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk
on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga
(kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a
määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt
on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP).
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