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Vallavalitsus loobus
N&V teenusest
Vallavalitsus lõpetas OÜ N&V töövõtulepingu esimese osa,
mis puudutab Jõhvi linna tänavate hooldamist ning ütles
üles lepingu küla teede hooldamise alal.
„Vallavalitsus sai OÜ N&V kirja, milles sooviti alates 16.02 lõpetada Jõhvi linna tänavate hooldamine, vallavalitsus tuleb sellele
soovile vastu ja lõpetab töövõtulepingu poolte kokkuleppel
alates 19.02,“ ütles vallavanem Maris Toomel. „See on kindlasti
pretsedent ja ei ole vallavalitsusele lihtne, ent seda tuleb teha.
Me oleme N&V esindajatega kohtunud ning andnud ka lisaaega lepingu tingimuste täitmiseks, viimati andsime N&V-le aega
nädala teede hoolduses tekkinud puudujääkide kõrvaldamiseks,
aga selle nädalaga ei ole midagi muutunud, vajame siiski teenuseosutajat, kes peaks lepingu tingimustest kinni. Sellisel kujul
ei saa edasi minna.“
Valla küla tänavate, ehk lepingu teises ja kolmandas osas, ütleb
vallavalitsus N&V-le lepingu üles, sest
ettevõte ei täitnud lepingust tulenevaid kohutusi ajavahemikus
7.02 kuni 15.02 ja vallavalitsus pidi otsima teisi teenusepakkujaid
nende teede korrashoiuks.
Vallavanem ütles, et esialgu kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks ajutist lahendust, seda kuni uue hanke välja kuulutamiseni.
Vallavalitsus on seni esitanud OÜ N&V kaks leppetrahvi – üks
summas 6000 eurot ja teine 7500 eurot.
Vallavalitsus sõlmis N&V-ga teede ja haljasade hoolduslepingu
linna tänavate hoolduseks 17. jaanuaril ja külade teedele
7. veebruaril.
Jaanuari ja veebruari alguses olnud lumetuisuga päevad tekitasid
nii vallavalitsuses kui vallaelanikes palju rahulolematust teede
lumest puhastamise kvaliteedi pärast.

Tänavaid hooldavad
väikefirmad
Pärast seda, kui vallavalitsus andis N&V-le kirjalikult teada teehoolduslepingu linnatänavaid puudutava osa lõpetamisest ja
külateid puudutava osa ülesütlemisest, hooldasid tänavaid mitu
väikefirmat, kes püüdsid jääkonarustest jagu saada ning lumevallide vahel kitsaks jäänud teed lahti ajada.
„Kõigepealt tahan ma Jõhvi inimeste ees vabandada selle eest,
et N&V, kellega meil leping oli, oma tööga kvaliteetselt hakkama
ei saanud,“ ütles vallavanem Maris Toomel.
„Otsus võtta nädalavahetuseks tööle mitu väikeettevõtet, et
linnatänavad korda teha, oli õigustatud. Saime head tagasisidet
vallaelanikelt, kes lihtsalt rõõmustasid, et pääsevad tänavatel
normaalselt liikuma,“ ütles Toomel. Ta tõdes, et kui alguses andis
N&V teada oma soovist leping linnatänavate hooldamisel lõpetada, siis nüüd, kui vallavalitsus sellega nõustus, firma enam
lepingust loobuda ei soovi. „Eks sellega peavad nüüd tegelema
juristid,“ ütles vallavanem. Ta lisas, et paljud väikeettevõtjad on
ise vallavalitsusse pöördunud ja oma teeneid pakkunud. „Lähiajal selguvad ettevõtted, kellega teeme tänavate hooldamiseks
ajutised lepingud. Anname sellest inimestele vallavalitsuse kodulehel ka teada.“
Toomel avaldas lootust, et volikogu annab juba märtsis nõusoleku uue hanke korraldamiseks.
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Ühine tantsimine tegi meele rõõmsaks.

Gümnaasiumipere kinkis
Eestile ühistantsu
Gümnaasium tähistas vabariigi
aastapäeva väliaktusega, millel
kogu koolipere esitas ühistantsu.
Tantsu autor on kehalise kasvatuse õpetaja Natalja Sabartšina.
Tema lõi koreograafia ja võttis
tantsu videosse, nii et kõik soovijad
said liikumise video järgi selgeks
õppida. Lisaks harjutati tantsu
ühiselt kehalise kasvatuse tunnis.
„Meie koolil on nüüd oma
tants. Uued kümnendikud, kes
gümnaasiumisse tulevad, võivad selle edaspidi samuti selgeks
õppida ning see sobib esitamiseks
teistelgi kooli üritustel,“ ütles gümnaasiumi direktor Tatjana Ait. Ta
pidas oluliseks, et Eesti sünnipäeva

aktusel said nii õpilased kui ka
kooli töötajad üheskoos tantsida,
sest see tekitab ühistunnet ja pakub
rõõmu.
Väliaktus algas lippude toomisega gümnaasiumi ette. Ka see
oli tavapärasest erinev – lipud lehvisid uhkelt suusatajate käes, kui
nad nendega üle silla gümnaasiumi
juurde sõitsid.
Aktusel olid külaliseks ka naabrid, tulevased gümnasistid Kalevipoja lasteaiast, kes tõid külakostiks
kaks toredat laulu.
Pärast piduliku osa lõppu söödi
ühiselt sõdurisuppi, joodi teed ja
vahetati muljeid.
JT

Külalised Kalevipoja lasteaiast. Fotod: Erika Prave ja Kalle Pärt

Kus jõhvilased elavad?
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Vald tunnustab
aukodanikke rahalise
preemiaga
Sellest aastast alates tunnustab Jõhvi vald oma
aukodanikke rahalise preemiaga, milleks on ühekordne toetus kehtiva alampalga ulatuses.
„Preemia maksmine tuleneb valla põhimäärusest,“
ütles abivallavanem Ingrid Spitz.
„Kõigi meie aukodanike panus Jõhvi arengusse on
olnud hindamatu,“ ütles Spitz. „See toetus on mõeldud tänutäheks nende tegevuse eest Jõhvis, aga ka
näitamaks, et vald mäletab ja austab oma kangelasi.“
Preemiamakse saavad senised aukodanikud, rahvusvähemuste liikumise edendaja ja kunstipedagoog
Margarita Ostroumova, kauaaegne sotsiaaltöötaja
Gale Popova, endine volikogu liige ning poksija Priidik Kippar, Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter
Kaldur, teeneline kaevur ja aktiivne ühiskonnategelane Endel Paap, väljapaistev omavalitsustegelane
Vallo Reimaa, Jõhvi hariduselu edendaja ja kultuuritöö eestvedaja Sirje Koitmets ning mitmekülgne
kultuuritegelane, huvijuht, pedagoog ja tantsujuht
Voldemar Berelkovski.
JT

LÜHIDALT VOLIKOGUS
VASTU VÕETUD OTSUSTEST
Staadionile Heino Lipu nimi
Volikogu otsustas määrata uuele staadionile, mis asub
aadressil Hariduse tn 3, Hariduse tn 5, Hariduse tn 5t,
Puru tee 4 ja Puru tee 10, Heino Lipu staadioni nime.
Jõhvis keskkoolis käinud spordisangari Heino Lipu
sünnist möödub 21. juunil sada aastat ja staadionile
tema nime andmine on Jõhvi austusavaldus talle.

Moodustati asutus Jõhvi Sport
Volikogu otsusega moodustati vallavalitsuse hallatav
asutus Jõhvi Sport ja kinnitati selle põhimäärus.
Abivallavanem Ingrid Spitz meenutas, et vallas on
varemgi eraldi olnud spordikool ja spordikeskus.
„Oleme jõudnud taas sinnamaale, et on põhjust
spordiobjektide haldamine spordikooli alt välja tuua.
Aastatega on juurde tulnud hulk uusi spordiobjekte.
Praeguse seisuga on neid vallas registreeritud 17,
sealhulgas terviserajad ja välispordirajatised, ning
aasta lõpus lisandub veel jalgpallihall. Uue asutuse
loomise mõte ongi selles, et spordikool saaks keskenduda oma põhitegevusele – õppetööle – ja Jõhvi
Sport haldaks spordiobjekte.“
Spitz ütles, et enne otsuse tegemist käisid vallavalitsuse liikmed Rakveres, Paides ja Tartus tutvumas,
kuidas teised omavalitsused on selle valdkonna
korraldanud.

Torustik firmale
Volikogu otsustas teha mitterahalise sissemakse OÜ
Järve Biopuhastus reservkapitali, andes firmale üle
Jõhvi linnas kinnistute Puru tee 10 ja Puru tee T3 vahel
asuva ühiskanalisatsioonitorustiku, mis asub kaevude
K1-11 ja K1-14 vahel ning mille kogupikkus on 136,9
meetrit ja bilansiline maksumus 16 953,59 eurot.
Vallavalitsuse õigusnõunik Silver Peepmaa ütles, et
vald on mitterahalise sissemakse Järve Biopuhastuse
reservkapitali teinud ka korra varem, siis kui vene
põhikooli rekonstrueerimisel anti ettevõttele üle
ümbertõstetud kanalisatsioonikollektor.

Muudeti vallavara valitsemise korda
Volikogu täiendas vallavara valitsemise korda, lisades sellesse punkti, mille kohaselt saab põhjendatud
juhtudel valitsuse korraldusel või volikogu otsusega
anda vallavara kasutusse otsustuskorras.
Korra muutmist põhjendas vallavara spetsialist Richard Toome sellega, et on tekkinud uued teenused,
näiteks Bolti tõukerattad või tänavakohvimasinad,
mille pakkujad on huvitatud valla omandis olevate
kinnisasjade kasutamisest pikema aja vältel. „Selliste
asjade jaoks ei ole enampakkumise korraldamine
mõttekas ega too kasumit ning põhjendatud juhtudel võiks anda vallavara ilma enampakkumiseta
kasutusse pikemaks ajaks kui kuus kuud,“ ütles Toome.
Ta lisas, et otsustuskorda või enampakkumist tuleb
igal juhtumil eraldi kaaluda.
JT

Lühiülevaade valla 2022. aasta eelarvest
2022. aastal on majanduskeskkond endiselt ebakindel.
Valla tulubaasi kasv on tagasihoidlik, kuid samal ajal
tuleb põhitegevuse kulude mahtu suurendada kooskõlas vabariigi valitsuse (alampalga kasv 12% ja õpetajate palga alammäära kasv 7,3%) ning vallavolikogu
vastuvõetud õigusaktidega. Valla 2022. aasta eelarve
maht on 26,1 miljonit eurot ja eelarve on tasakaalus.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Põhitegevuse tulude eelarve on 16 miljonit eurot. Suurim
tululiik on maksude osa, mis moodustab põhitegevuse
tuludest üle poole ehk 61,4%. Seoses eriolukorraga on
2020. ja 2021. aastal vähenenud maksutulude baas ning
see mõjutab ka 2022. aasta põhitegevuse tulude eelarvet. Majanduslikust olukorrast lähtudes on 2022. aasta
vallaeelarvesse üksikisiku tulumaks planeeritud konservatiivselt, 2% kasvuga.
Tululiigina on teisel kohal toetuste osa, sealhulgas
toetusfond ja tasandusfond, mis moodustab põhitegevuse
tuludest 27,5%. Teenuste müügist saadav tulu moodustab põhitegevuse tuludest 5,7% ja muud tulud on valla
tulubaasis väikese osatähtsusega.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Põhitegevuse kulude eelarve on 15,8 miljonit eurot.
Põhitegevuse kulud on personalikulud, majandamiskulud, muud kulud ja tegevuskuludeks antavad toetused.
Kõige suuremate kuludega tegevusvaldkond on haridus
(50,1% põhitegevuse kuludest), teisel kohal on kultuur
(16,1%) ning kolmandal sotsiaalne kaitse (11,6%). 2022.
aasta põhitegevuse kulude planeerimisel on lähtutud
alljärgnevast:
• tööjõukulude suurenemine on tingitud alampalga
korrigeerimisest terves süsteemis ning Jõhvi kunstikooli, muusikakooli, sotsiaalmaja, keskraamatukogu
ja lasteaedade koosseisuliste töötajate palgatõusust;
• Jõhvi lasteaedade õpetajate tööjõukulusid on suurendatud, et tagada alates 1. jaanuarist 2022 lasteaiaõpetaja
töötasu alammäär 90% ning magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu vähemalt 100% üldhariduskooli
õpetaja töötasu alammäärast;
• tegevuskuludeks antavad toetused on planeeritud üldjuhul 2021. aasta tasemel;
• majandamiskulude planeerimisel on arvestatud muudatusi, mis tulenevad volikogu või vallavalitsuse vastuvõetud õigusaktidest;
• reservfondi planeeritud maht on 60 000 eurot.
Investeerimistegevuses on planeeritud põhivara soetuse
maht võrreldes 2021. aastaga suurenenud, eelarve järgi
on 2022. aastal kavas teha investeeringuid 9,5 miljoni
euro ulatuses. Üks suuremaid investeeringuid – 6,2 miljonit eurot – on Jõhvi põhikooli hoone ja väliala ehitustööd koos inventari, õppevahendite ning IKT seadmete
soetamisega.
Jalgpallihalli rajamiseks on kultuuriministeeriumi
toetus 1,5 miljonit eurot ja vald panustab 2022. aastal
omavahendeid 0,5 miljonit eurot.
Valla hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamiseks on aastail 2022–2023 planeeritud omavahendeid
339 400 eurot ning toetus 755 500 eurot. Projekti tegevused hõlmavad Kalevipoja lasteaia ja Jõhvi vene põhikooli
hoonet. Koostatakse ehitusprojektid akende vahetuseks
ja päikesepaneelide paigaldamiseks mõlemas hoones ning
küttesüsteemi rekonstrueerimiseks lasteaia hoones ja
vene põhikooli huvikooli korpuse osas.

Investeeringud

summa kokku

sh toetus

sh omaosalus

Jõhvi põhikooli hoone ehitustööd

5360

3678

1682

Jõhvi põhikooli sisustus ja inventari
ostmine

284

0

284

Jõhvi põhikooli õppe- ja
töövahendid

67

0

67

Jõhvi põhikooli IKT seadmed

48

0

48

Jõhvi põhikooli väliala ehitustööd

464

0

464

Jõhvi lasteaedade Kalevipoja maja
energiatõhususe suurendamine

158

109

49

Jõhvi lasteaedade Kalevipoja maja
varuväljapääsu rajamine

40

0

40

Jõhvi vene põhikooli hoone
energiatõhususe suurendamine

390

269

121

Jõhvi jalgpallihalli ehitus

2000

1500

500

Lähiliikumispaikade rajamine Jõhvi
linnas

30

0

30

Sajuveekanalisatsiooni süsteemi
uuendamine

30

0

30

Ettevõtlusalade juurdepääsuteede
rekonstrueerimine

136

100

36

Sotsiaalhoolekande taristu
arenguprogramm

40

0

40

Kalmistu heakorrastamise projekt

50

0

50

EHISA projekt, sh Kaare 3 hoone
osaline rekonstrueerimine

151

126

25

Jõhvi linna II kergliiklustunneli
rajamine

231

0

231

2022. aasta kaasava eelarve
tegevused

22

0

22

9501

5782

3719

2022. aasta eelarvesse planeeritud investeeringud tuhandetes eurodes
INVESTEERINGUD 2022

Kokku

Eelarvesse on planeeritud ka kaasava
eelarve summa 22 000 eurot ja laen 2,68
miljonit eurot erinevate investeeringute
omaosaluse katteks.
FINANTSSEIS
Jõhvi vald on eelarve koostamisel alati
kinni pidanud eelarvedistsipliini nõudvatest piirmääradest ning valla laenude
netovõlakoormus ei ole kunagi ületanud
seadusega lubatud piire. Kuna valla peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu
laekumise kasv oli aastatel 2020–2021

üldmajandusliku olukorra tõttu kasin,
on vald asunud suuri investeeringuprojekte ellu viima osaliselt laenu abil.
Ka rahandusministeerium on andnud
omavalitsustele soovituse vältida eriolukorras koondamisi ja kavandatud
investeeringute piiramist. Valla tegelik netovõlakoormus oli 31. detsembri
2020. aasta seisuga 24,9% ja prognoositav netovõlakoormus 31. detsembri
2021. aasta seisuga on 25,5% (lubatud
80%).
JT

Raamatukapp annab lugejatele ajalise vabaduse
Keskraamatukogu soetas lugejate paremaks
teenindamiseks õue raamatukapi, mis töötab pakiautomaadi põhimõttel.
„Nii nagu pakiautomaati, saab ka raamatukappi kasutada ööpäev läbi. See annab
lugejatele ajalise vabaduse, sest raamatukogu
lahtiolekuaeg ei piira enam raamatute ja ajakirjade kättesaamist,“ ütles keskraamatukogu
arendusjuht Tiia Linnard.
Lugemisvara saab kappi tellida aadressil www.lugeja.ee. „See on lugejaportaal, kus
saab ise ka tähtaega pikendada, ootejärjekorda
asuda, oma reserveeringuid ja laenutusi vaadata, aga kus saab end ka raamatukogu kasutajaks registreerida,“ selgitas Linnard. „Muidugi
võib ka telefoni või e-kirja teel raamatuid tellida, kuid iseteeninduses on kõike seda mugavam teha.“

Foto: Tiia Linnard

Raamatukapi kasutamine on tasuta.
Tellimuse esitamisel tuleb arvestada, et raamatukappi täidetakse tööajal. „Seega tellimust,
mis on tehtud laupäeval pärast raamatukogu
sulgemist kell 16, on võimalik täita alles esmaspäeval,“ märkis ta.
Raamatute jõudmisest kappi teavitatakse
lugejat sõnumiga, kus on kirjas uksekood. Pakki
hoitakse kapis kolm päeva, pärast seda tellimus
tühistatakse.

Raamatukapi soetamiseks osales Jõhvi
keskraamatukogu mullu kevadel kultuuriministeeriumi korraldatud projektikonkursil. Selle
võimaluse said kõik omavalitsuse tõmbekeskuses asuvad rahvaraamatukogud üle Eesti. IdaVirumaal kasutas võimalust vaid kaks raamatukogu: lisaks Jõhvile Narva keskraamatukogu.
JT
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Lumerekordid Jõhvis

Lumekoristusest
Jõhvi teedel
Aasta alguse lumekoristusest Jõhvi teedel ja
tänavatel räägib vallavalitsuse vaatenurgast
majandus- ja ettevõtlusspetsialist Arno Uprus,
kes on selle teemaga tegelenud päevast päeva.
Arno Uprus.
Foto: erakogu

Kui kiiresti peavad tänavad lumest
puhtad olema?
Sõltub tänavate seisunditasemest. Jõhvis
on kaks seisunditaset: teine ja kolmas.
Kolmanda seisunditaseme tänavate
hooldustsükli aeg on 12 tundi. Nüüd
sõltub suuresti teehooldaja logistikast,
millisest tänavast puhastamisega peale
hakatakse – võib juhtuda ka nii, et mõne
teeni jõutakse alles selle 12 tunni lõpuks.
Kui teehooldaja neid reegleid järgib, ei
saa talle midagi ette heita.
Ja ometi oli N&V-le tänavate puhastusel nii mõndagi ette heita.
Tõsi on, et lähestikku oli kaks suurt
tuisku: 29. ja 30. jaanuaril ning nädala
pärast teine otsa. N&V ei pöördunud
nendel päevadel vallavalitsuse poole, et
paluda erakorralistes oludes lumekoristuseks pikendust, ja me eeldasime, et
nad saavad hakkama. Tõsiasi on, et ei
saanud – esimese tuisuga ei saanud ja

teiseks tuisuks oli tänavatel tekkinud
kinnitrambitud lumekiht, jäätunud lumi,
millest enam jagu ei saadud. Lund välja
ei veetud ja lõpuks ei olnud seda enam
kuhugi ka lükata. Tõtt-öelda tegeleme
nende teemadega senini.
Kas teehooldaja peab lume linnast
välja vedama?
Lepingu järgi tuleb lumi bussijaamast,
ristmikelt, parklatest, ülekäiguradadelt
ja bussipeatustest ära vedada kohe koos
teede koristamisega.
Lume ladustamise võimalikud kohad
on Malmi tänava raudteepoolne äär,
Jaama tänava gaasijaotusjaama ja Muru
tänava vaheline ala, Põllu ja Linda tänava
vaheline kanalisatsioonitrassi teenindustee äär, Sompa tänava äärne ala. Hooldusfirma hoiab need kohad korras ja
teeb lõpliku koristuse hiljemalt 31. mail.
Lume väljavedu on muidugi kallis
töö. Jõhvi on väga lumerikas kant ja lumi

on siin võrreldes näiteks Lõuna-Eesti
omaga raskem, märjem. See esitab teehooldajale suure väljakutse. Kui näiteks
Valgamaal kulub umbes Jõhvi-suuruses
linnas lumekoristamisele 35 000 eurot
kuus, siis Jõhvis on see kulu 70 000
eurot.
Kas teie saite aru, miks N&V just
nii lund koristas, nagu ta seda tegi?
Raske öelda, eks sel olid oma põhjused.
Ühelt pool ma tunnen sellele firmale
kaasa, ent nad oleksid pidanud arvestama ka sellega, et võib tulla lumerikas
talv. Meile jäi mulje, et neil oli vähem nii
tehnikat kui ka tööjõudu. Näiteks hanke
käigus näitab firma ette, et neil on Jõhvi
jaoks kümme masinat, tegelikult on töös
ainult kuus.
Inimesed kurtsid sotsiaalmeedias
ja ka mitmes kohas kõnniteedel oli
näha, et traktor oli läbi sõitnud,
sahk üleval. Miks nii?
Jällegi, ka sellel on ilmselt erinevad põhjused. Näiteks võis traktor, sahk üleval,
sõita seepärast, et minna appi kolleegile,
kes oli kuskil traktoriga lumme kinni jäänud. Aga see võis olla ka sellepärast, et
kõnniteid mindi puhastama nii hilja, et
jäätunud lund ei olnud enam võimalik
sahaga lükata.

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna
asejuhataja Külli Loodla annab ülevaate Jõhvi
lumistest talvedest.
Jõhvi ilmajaama lumerekord on 82 cm, mis on
mõõdetud 12. märtsil 2011.
Alates 2000/2001. aasta talvest on kõige lumevaesem olnud talv 2019/2020, mil lund oli vaid üksikutel päevadel ja selle maksimaalseks paksuseks
mõõdeti 27. veebruaril 12 cm.
Enamikul talvedel on aga Jõhvis lund olnud rohkelt. Sel talvel mõõdeti Jõhvi ilmajaamas lund
kõige rohkem 55 cm (8. veebruaril 2022), eelmisel
talvel aga oli maksimaalne lumikatte paksus 47
cm (5.–6. veebruaril 2021). Talvel 2018/2019 oli
samuti palju lund, siis oli 22. jaanuaril maksimaalne
lumikatte paksus 52 cm ja veebruaris oli lund veel
20–40 cm. Eriliselt lumised olid talved 2009/2010
ja 2010/2011, mil lund oli kõikjal palju.
Lume kaal sõltub sellest, kui palju on lund ja milline see on. Värskelt sadanud lumi on kergem kui
kevadine vesine lumi. Kuna Jõhvis on lund palju
ning juba on see ka vana ja vesine, siis on ka kaal
suurem. Praegu on ka lume veevaru Jõhvis kõige
suurem, just seetõttu, et lund on nii palju.
Jõhvi sademetele avaldavad mõju nii Soome laht
kui ka Peipsi järv.
JT

TÄNAVA
SEISUNDITASEMED
3. seisunditase
Majandus- ja taristuministri määruse järgi on tee seisundinõuetele vastavusse viimiseks aega 12
tundi. Tänava hooldustsükli aega
arvestatakse libeduse tekkest või
lumesaju või tuisu algusest.
• Tartu põik
• Jaama tänav
• Kaare tänav (2. Tartu põigu
ristist kuni viaduktini)
• Narva maantee
• Pargi tänav
• Puru tee
• Rakvere tänav
(ilma viaduktita)
• Tartu maantee (linna piirist
2. Tartu põigu ristini)
2. seisunditase
Tee seisundinõuetele vastavusse
viimiseks on aega 24 tundi.
• Siia kuuluvad valla kõik
ülejäänud tänavad ja teed.

Reeglite järgi on kriitiline kogus
lund, mida tuleb lükkama hakata, 10
sentimeetrit, sõltumata sellest, kas sajab
või ei. N&V lasi millegipärast lumel
maha sadada ja hakkas siis tänavaid

puhastama, aga siis ei käinud tehnika
enam lumest üle. Ja nii tekkiski see pundar, millest enam jagu ei saadud.
Valla maapiirkondades oli olukord,
kus N&V, kes oli küll hanke võitnud, ei allkirjastanud seda ega asunud ka lund rookima. Nädal aega
tuli otsida ajutisi lahendusi.
Nii oli. Tuleb tõdeda, et sel ajavahemikul saime külateed paremini puhtaks,
kui N&V seda teinud oleks. Me pöördusime konkreetsete ettevõtjate poole
ja nad tulid appi. N&V nägi, et ka ilma
nendeta on võimalik hakkama saada, ja
allkirjastas lepingu.
Aga vallavalitsusel tuli täita ka N&V
dispetšeriteenistuse rolli. Pidime vastama inimeste telefonikõnedele, sest
nad olid pahased, et ei saanud N&V
dispetšerit kätte. Lisaks pidime pidevalt
vastama ettevõtte töökorralduse alastele
küsimustele.
Miks oli huvi Jõhvi teede ja haljasalade hoolduse hankel nii väike?
Üks põhjus võib olla see, et hange toimus talvel ja firmadel ei olnud huvi kellegi teise tööd kesk talve üle võtta. Nüüd
korraldame uue hanke ja loodetavasti on
huvilisi rohkem.
Erika Prave

Intervjuu tagasihoidliku kojamehega
„Ei, mina ei taha mingit tähelepanu ega
intervjuud,“ ütleb kojamees. „Ükskord
mind pandi lehte, inimesed kirjutasid
tänu ja ütlesid mu nime. Mis sellele
järgnes, mulle ei meeldinud – igaüks
võttis midagi arvata ja öelda. Ei, mul ei
ole seda vaja.“
Selge, teil ei ole vaja. Aga võib olla
teistel on?
„Vaevalt. Inimesed ei mõtle selliste
asjade üle. Täna on seda lund palju ja see
on jutuks, homme ta ei mäletagi enam.“
Kojamees, kellega juttu teen, paistab
silma erilise töökultuuriga: tundub, et
ta puhuti lausa poleerib teed ja majaesist
platsi.
„See on minu töö. Kui ma praegu
seda natukest siit ära ei puhastaks, siis
kes teab, mis õhtul tuleb. Siis ei pruugi
enam jõud üle käia. Mõtlen, et küll on

hea, et me oma elu ette ei tea – oleks
teadnud, et tuleb selline talv, poleks selle
tööga nõus olnudki,“ räägib Kojamees.
Küsin, kas ta on arvestust pidanud, kui
palju sel talvel tuisupäevi on olnud.
„Ei ole. Algul mõtlesin, et panen kirja,
aga pole jõudnud. No jõulude aeg oli
päris hull. Ma isegi ei kutsunud lähedasi
seekord külla – ei saa ju, olen selle labidaga seotud ja ei tea, millal peab jälle
välja minema. Siis ei saa midagi rahulikult teha – ei lähedastega olla ega lund
kühveldada. Minu elu sisu sel talvel ongi
olnud suuresti lund lükata ja puhata, et
olla valmis järjekordseks tuisuks.“
Ja ilma kühveldamata ei saa sellel talvel
kuidagi.
„Ei saa. Ma ikka mõtlen kogu aeg, et
tee peab olema lahti – et kui midagi
juhtub, siis saavad päästjad ligi. Mul on

elus olnud juhtumeid, kus lähedase elu
päästmine on olnud minutite küsimus.
Mulle tundub, et elada tuleb nii, nagu
me kõik oleksime päästjad. Inimesed
mõtlevad, et nendest ei sõltu midagi,
aga sõltub, väga palju sõltub. Inimesed
on selle kuidagi ära unustanud.“
„Ma mõtlen, et keskealised ja nooremad ei olegi päris raskustega kokku puutunud. Elu on olnud ju hea. Võib-olla see
koroona nüüd natuke ehmatas inimesi
ja pani mõtlema,“ arutleb kojamees ja
imestab: „Loen ajalehti, vaatan internetist uudiseid ja vahel mõtlen: kui meie
oleksime omal ajal midagi sellist koolis
rääkinud või kirjandisse kirjutanud,
see oleks ennekuulmatu olnud. Nüüd
vaatad, kui tühiseid asju kirjutatakse, ja
kõik arutavad, kommenteerivad. Mina
arvan, et igaüks võiks oma elu elada,
iseenda ja oma lähedastega hakkama
saada. Lähedasi toetada ja aidata – see

on tähtis, mitte teiste eludes tuuseldada.
No mis nüüd on siis? Iga asja hüvitame,
toetame, kompenseerime. Minu kadunud ema rabas kolme koha peal, et pere
toidetud saaks, ja ei käinud toetust kerjamas, kuigi tal oli üksi lapsi kasvatada
raske. Ta ütles alati: ise peab hakkama
saama. Suhtumine oli inimestel hoopis teine. Nüüd, kui keegi natukenegi
midagi teeb, no näiteks aitab vanainimese üle tee, siis tahab ta kohe kiitust
ja tähelepanu. Kohe paneb sellest video
üles või pildi lehte!“
Kas selles lõputus lumesajus on midagi
meeldivat ka?
„No inimesed ikka ütlevad häid sõnu
ja on ka neid, kes võtavad labida kätte.
Kui oli väga suur tuisk, siis mehed aitasid
teed puhastada. See on suur asi ja teeb
rõõmu. Aitäh selle eest!“
Erika Prave
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Sotsiaaltöö arvudes
ENERGIAKULUDE HÜVITAMISEST
Veebruari lõpu seisuga oli vallavalitsusele esitatud 360
energiakulude hüvitamise taotlust, neist oli välja makstud
320. Negatiivseid otsuseid oli tehtud 32.
Suurem osa taotlustest on esitatud elektrienergia kulude
hüvitamiseks.
Energiakulude hüvitist välja makstud 39 000 eurot.
Suurimad makstud toetussummad on 733 ja 713 eurot
(4 kuud kokku), on ka mõned 600eurosed väljamaksed.
Keskmine väljamakse on 150 eurot. Kõige väiksem toetussumma on olnud 10 eurot.
Oluline teada
• Energiakulusid hüvitatakse tagasiulatuvalt viie kuu
eest, seega märtsis saab taotleda hüvitist septembri,
oktoobri, novembri, detsembri, jaanuari ja märtsi eest.
Taotlusi saab esitada 31. maini 2022 (hüvitatakse veel
jaanuari, veebruari ja märtsi kulusid).
• Taotlusele peavad kindlasti olema lisatud kuludokumendid (elektri- ja gaasikulu).
• Kui isik on maksnud näiteks elektrienergia eest otsekorralduse alusel ja Eesti Energia talle arveid ei saada,
siis on võimalik elektrikulu vaadata Eesti Energia iseteenindusest viitenumbri alusel. Viitenumbri võib leida
pangast või Eesti Energia saadetud sõnumitest.
Enne taotluse esitamist on mõistlik pidada telefoni teel
nõu sotsiaaltoetuste spetsialistidega: Moonika Räitsak, tel
5194 1950, Sirle Lumiste, tel 5345 2269, kontaktandmed on
olemas ka valla kodulehel ja veebruarikuu Jõhvi Teatajas.
Energiakulude hüvitamisest, sh valitsuse täiendavatest
meetmetest on veebruarikuu Jõhvi Teatajas põhjalikult
kirjutatud.
Hoolimata riigi automaatsest hüvitussüsteemist laekub
endiselt taotlusi isikutelt, kelle elektritarbimine on suurem
kui 650 kWh kuus. 16. veebruari seisuga oli jaanuarikuu
eest laekunud 24 taotlust.
JT

Virtuaalne tugigrupp
insulti põdenutele

Ida-Viru keskhaiglas on loodud eesti- ja venekeelsed
virtuaalsed tugigrupid „Elu pärast insulti“, mille
eesmärk on pakkuda insulti põdenud inimesele ja
tema lähedastele kogukondlikku tuge, kogemusi ja
inspiratsiooni.
Insuldi tugigrupi projektijuht Evelin Kruusalu ütles,
et insuldiprojektiga on haigla tegelenud juba paar aastat. „Projekti algstaadiumis kavandasime päriselt koos
käiva tugigrupi loomist, ent siis ei osanud me ette näha
saabuvat epidemioloogilist olukorda, mis takistas inimeste kokkusaamisi. Sellegipoolest nägime, et insuldipatsientidel ja nende lähedastel on vajadus vahetada
kogemusi ning jagada mõtteid haigusest taastumise või
selle raviteekonna teemal. Seetõttu oleme veendunud,
et virtuaalne tugigrupp on hea algus, millest viiruseolukorra taandumisel saavad välja kasvada ka reaalsed
grupiliikmete kohtumised.“
Ida-Viru keskhaigla neuroloogia vanemarst Katrin
Põld ütles, et tervishoiutöötajad ei saa toetada insulti
põdenud inimesi ega nende lähedasi insuldijärgse elu
kõigis aspektides. „Igapäevaeluga toimetuleku nippe ja
mõtteid on kõige mõttekam jagada just sarnase kogemusega inimeste tugigrupis. Tugigrupi eesmärgiks on
ka turvaliselt välja elada oma emotsioone, küsida nõu,
jagada inspiratsiooni ja edusamme.“
Virtuaalsed tugigrupid „Elu pärast insulti“ koondavad kogukonda, kellel on üksteisele jagada kogemusi, tuge, inspiratsiooni ja mittemeditsiinilist nõu.
Tugigruppidega on oodatud liituma kõik, keda insult
on lähedalt või kaudselt puudutanud või keda üldiselt
huvitab tervislik eluviis.
Ida-Viru keskhaigla insuldi arendusprojekt kestab
kuni 2022. aasta lõpuni. Projekti rahastab haigekassa.
JT

Tugigrupid „Elu pärast
insulti“ ja „Жизнь после
инсульта“ leiab Facebooki
lehelt www.facebook.com/
groups/468137944955101

Tasuta koduabija tugiisikuteenus
Vallavalitsus pakub tasuta koduabi- ja tugiisikuteenust. Soovijad peaksid endast teada
andma sotsiaalteenistusele.
„Inimesed, kes tunnevad, et neil või nende
lähedasel on seda teenust vaja, peaksid sotsiaalteenistusega ühendust võtma, ja siis juba koos
sotsiaaltöötajaga otsustatakse, millist abi täpsemalt tarvis on,“ ütles sotsiaalteenistuse juht Sirli
Tammiste. Tema sõnul on sotsiaalteenistus ka
varem koduabiteenust osutanud, ent nüüd, mil
tegutsemiseks saab raha Euroopa Sotsiaalfondilt,
on selleks palju enam võimalusi.
„Projekti idee on toetada tööealisi isikuid,
et need, kes pole saanud oma lähedase hooldamise pärast tööle minna, saaksid seda teha, või
et neil, kes hooldavad lähedast tööl käimise kõrvalt, oleks väiksem koormus,“ selgitas Tammiste.
Koduabitöötaja ostab poest ja toob abivajajale koju toiduained, majapidamistarbed ja
teised vajalikud asjad, toob küttepuud tuppa ja
kütab ahju, peseb või aitab pesta pesu, on vajadusel abiks toiduvalmistamisel või sooja toidu
tellimisel, aitab koristustöödes või koristab
kodu ning korraldab perearsti juurde viimise või

Lisainfot jagab eakate ja puuetega
inimeste spetsialist KERSTI VIHMANN
telefonil 5306 8566 või 336 3773 ja
e-posti aadressil kersti.vihmann@johvi.ee

arsti kojukutsumise, samuti aitab asjaajamisel ja
arvete tasumisel. Samas kuulub koduabitöötaja
tööülesannete hulka ka isikuabi osutamine ning
ta saab abivajajat aidata pesemisel, küünte lõikamisel, juuste kammimisel ja riietumisel ning
juuksuris käigu korraldamisel.
„Koduabiteenust võib vaja minna ka lühikest
aega – näiteks kui inimene on tulnud haiglast
koju ja vajab esialgu tuge toimetulemisel või on
näiteks kukkunud, jalg on kipsis ja ajutiselt on
tarvis abi,“ ütles Tammiste.
Lisaks koduabiteenusele on võimalik saada
ka tugiisikuteenust, vajaduse korral koos isikliku
abistamisega.
„Kui tugiisikuteenust on seni osutatud
pigem lastele, siis selles projektis on see ette
nähtud ka täiskasvanutele,“ ütles Tammiste.

Tugiisik toetab abivajajat teadmiste ja oskustega ning ka emotsionaalselt, et abivajaja tuleks
edukamalt toime eri laadi igapäevaste kohustustega (sh pere- ja tööelu ühitamine) või asjaajamisega. Kui abi on vaja liikumisel, siis töötab
tugiisik ka isikliku abistajana ning aitab käia
poes, arsti juures, tööl või ametiasutustes.
Tammiste tõdes, et teenust saab esialgu pakkuda 2023. aasta augustini, mil projekt lõpeb.
„Loodetavasti on siis alanud juba uued projektid või leitud muid võimalusi sellise abi tasuta
pakkumiseks,“ ütles Tammiste.
Lähedasi hooldavatel inimestel ja eakatel
endil on peagi võimalus tegevusjuhendajatelt
nõu küsida ja osaleda tugigruppides. Suve teisest poolest avaneb võimalus tuua eakad, sh
mäluprobleemidega eakad, päevahoidu, kus
neile pakutakse ajaveetmiseks tegevust, samuti
toitlustamist ja puhkamisvõimalust. Päevahoius
hakkavad tööle kaks tegevusjuhendajat ja kaks
nende abitöötajat.
Koduabi, tugiisikuteenust ning nõustamist ja
päevahoiuteenust rahastavad kuni 31. augustini
2023 Euroopa Sotsiaalfond ja Jõhvi vallavalitsus.
JT

Koostöös loome
turvalisust
Turvalisus tähendab politsei jaoks ennekõike turvalist elukeskkonda, et inimesed saaksid
arendada majandust ja kultuuri, rahuliku südamega õppida ja töötada, end teostada ja oma perele
pühenduda. Turvalist elukeskkonda aitavad päevast päeva hoida ka Jõhvi politseijaoskonna
abipolitseinike rühma kuuluvad 53 tublit abipolitseinikku, kes oma vabast ajast osalevad
politseilises tegevuses meie kõigi turvalisuse heaks.
Margus Murdsalu
Jõhvi piirkonnagrupi piirkonnavanem

ÕIGUSKORRAST JÕHVI VALLAS
Jõhvi vallas registreeriti 2021. aastal kokku
2134 süütegu, millest lõviosa moodustasid
väärteod. Aasta varasemaga võrreldes pandi
toime 25 kuritegu rohkem, väärtegude arv aga
kahanes tervelt 187 juhtumi võrra.
Enim registreeritud kuriteoliigid olid isikuvastased, varavastased ja liiklussüüteod.
Isikuvastaseid süütegusid pandi toime 66;
neist enim muret tekitavad kehalise väärkohtlemisega seotud juhtumid, mida registreeriti 44 korral ja millest suur osa on seotud
lähisuhtes olevate inimestega. Vägivalda ei
tohi kannatada meist keegi, seepärast märgake enda ümber toimuvat ja kui näete ebaõiglust, ulatage oma abikäsi või teatage sellest
politseile või ohvriabile. Hea meel on näha,
et järjest rohkem on teatajateks ka naabrid,
lähedased ja tuttavad. See näitab, et inimesed
on aina teadlikumad ja julgevad vägivallast
teada anda.
Kahe viimase aasta võrdluses on vähenenud isikuvastaste kuritegude toimepanemine.
Varavastaseid süütegusid registreeriti
Jõhvi vallas 2021. aastal kokku 145 ja see arv
kasvas võrreldes aasta varasemaga 20 juhtumi
võrra. Liiklussüütegusid registreeriti 52, millest 33 olid seotud mootorsõiduki juhtimisega
joobeseisundis.
Väärtegudest registreeriti valla territooriumil enam liiklusseaduse, karistusseadustiku
ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete

ning nende lähteainete
naabriv alve tegemistega
seaduse rikkumisi. Liiksaab tutvuda ka aadresTeata
lusrikkumisi registreesil www.naabrivalve.ee.
vägivallast politseile
riti kokku 1510 korral,
Piirkonnapolitseim i l le s t en a m i k on
nik
on kodanike jaoks
või ohvriabi
seotud piirkiiruse üleolemas kõigis turvakriisitelefonil
tamisega. Jõhvi vallas
lisuse küsimustes ja
toimus möödunud aastal
kog ukonda häirivate
116 006.
56 liiklusõnnetust ja neist
probleemide või murede
pea pooltes said inimesed
korral. Jõhvi valda teenindab kaks piirkonnapolitkannatada. Hea on see, et
viimase kahe aasta jooksul ei ole
seinikku: Karoliina Sild, kelle
vallas juhtunud ühtegi hukkunutega
tööpiirkonnaks on Jõhvi linn, ja
liiklusõnnetust.
Indrek Hindreus, kelle tööpiirkond on linnast väljas Jõhvi valla territooriumil. Oma
OLULINE ON IGA INIMESE PANUS
piirkonnapolitseiniku poole võivad elanikud
Turvalisus ei ole midagi iseenesestmõistetapöörduda nii telefonitsi kui ka elektrooniliste
vat, see sünnib koostöös ning vajab igapäevast
kanalite kaudu, samuti on võimalus kohtuda
pingutust ja pühendumist meilt kõigilt. Iga
kokkuleppel Jõhvi politseijaoskonnas aadinimene peab enda turvalisusse ja oma vara
ressil Rahu 38, Jõhvi. Karoliina telefon on
kaitsmisse ise panustama. Üks kogukondi
337 2328, e-post karoliina.sild@politsei.ee,
ning Indreku telefon 337 2143 ja e-posti aadliitev koostegemise ja turvalisuse suurendamise vorm on naabrivalvepiirkonna looress indrek.hindreus@politsei.ee.
mine. See muudab kogukonnad ühtsemaks
TULE TURVALISUST LOOMA
ja kokkuhoidvamaks ning annab kindlust ja
turvatunnet. Naabrivalvega liitunud koguJõhvi politseijaoskonnas abistavad politseid
konnad on muutunud tähelepanelikumaks,
igapäevatöös kokku 53 abipolitseinikku. Kõik,
oskavad märgata ja neilt laekunud vihjed on
kel on huvi ja tahtmist panustada kogukonna
olnud politseile õigusrikkujate tabamisel korturvalisusse ning astuda abipolitseinikuks,
duvalt abiks. Igaüks, kel on soov oma elukoha
leiavad lisainfo ja kandideerimistingimused
turvalisusse veelgi enam panustada, võib
aadressil www.abipolitseinik.ee või võivad
võtta ühendust oma piirkonnapolitseinikuga,
võtta ühendust oma piirkonnapolitseinikuga.
kes oskab kindlasti nõu anda ja aidata. Eesti
Turvalisus algab meist endist!

JÕHVI TEATAJA

Nr 1märts
(97) 2012
Nr 3 (219)
2022

5

Tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva

Foto: erakogu

24. veebruaril koguneti Vabadussõja ausamba juurde tähistama
vabariigi aastapäeva. Ausamba jalamile asetati pärjad ja peeti kõnesid.

Eve East, Maris Toomel, Vallo Reimaa.

„Täna on jälle päev, kus me saame aru, miks
see Vabadussõja sammas siin seisab. Just sellepärast, et me ei unustaks, et meie riik püsib
nii kaua, kuni püsib meie kaitsetahe. Seda ei
saa enam unustada. Kui suudame olla üks
Eesti rahvas, oma riigi ühine kogukond, siis
ei ole uusi sambaid vaja. Siis me püsime,“
ütles volikogu esimees Vallo Reimaa.
Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter
Kaldur lausus oma sõnavõtus: „Meil on põhjust Eesti Vabariigi 104. aastapäeval ühelt
poolt tänada jumalat selle eest, et meil on
vabadus ja võime vabana mõtelda ja ütelda,
mis on vajalik. Aga see on ühtlasi meeldetuletus, et nende ohvrid, kes 104 aastat tagasi
langesid, ei olnud ilmaasjata. Nende mälestuseks ei seisa ainult see mälestussammas,
vaid nad on ka meie südames.“
Pärjad asetati ka kindral Aleksander
Tõnissoni ausamba juurde.
Pidulik päev jätkus Mihkli kirikus, kus
pidas aastapäevakõne vallavanem Maris
Toomel. Ta ütles: „Täna mõtleme ja räägime oma kodumaast rohkem kui tavaliselt
ja väärtustame nii vaba Eestit ja iseendid.
Ilmselt tunnetame praeguses kiiresti muutuvas maailmas teravamalt kui varem vaba
riigi olulisust.“ Toomel sõnas, et ehkki on
Eesti Vabariigi sünnipäev, meie pidupäev, on
meie südames mure Ukraina pärast. „Nagu
minevikuski, seisame nüüd taas silmitsi väljakutsetega, mis tulevad idast, mis tulevad
läänest ja mis tulevad meie endi keskelt.
Seda enam peame hoidma ja väärtustama
endid ja oma lähedasi, leidma nende jaoks
aega ja head sõna. Käes on andmise, andestamise ja empaatia aeg,“ ütles Toomel.

ANTI ÜLE RAEMEDAL
Vallavalitsus tänas raemedaliga endist justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantslerit Priit Kama.
Kama sõnas raemedalit vastu võttes, et
Eesti on tervik ja siin on iga omavalitsuse
areng oluline. Seepärast panustab ta Jõhvi
arengusse ka edaspidi, ehkki otseselt enam
Jõhvis ei tööta.
„Priit Kama roll Jõhvi valla ja kogu IdaViru 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.
Pidupäeva lõpetas Evelyn Samuel-Randvere ja Johan Randvere kontsert.

Raemedadali kavaler Priit Kama.
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Iseseisvuspäeva tseremoonia
Vabadussõja ausamba juures. Fotod: Erika Prave

Huvikeskuses tegutseb 350 last
Lisaks huvikoolidele saavad Jõhvi lapsed end
arendada kultuuri- ja huvikeskuse mitmekesistes
huviringides.
Huvikeskuse tegevus on väga lai, rääkis kultuurija huvikeskuse direktor Anne Uttendorf. Kontserdi
majaga ühe katuse all olevas huvikeskuses tegutsevad
mitmesugused ringid, vallavalitsuse hoones käivad
koos seltsid, Tammiku rahvamajas on mõned täiskasvanute ringid, kunstikooli juures on avatud noortekeskus ning vene põhikooli B-korpuses avatakse peagi
teadus- ja loomemaja.
Tänases leheloos keskendume huvikeskuse
lasteringidele.
„Kõige suurem osa meie tegevusest on seotud lastega. Huvikeskuse ringides leiab koolivälisel ajal põnevat
tegevust 350 last, kellest mõned käivad mitmes huviringis. Valik on korralik – 25 ringi, alates kaunitest kunstidest ja lõpetades tehnikaringidega,“ sõnas Uttendorf.
Tehnikavaldkonnast tõi ta esile lennumudelistide
ringi, kus õpilased ehitavad ise lennuvahendid ja siis
lennutavad neid. Tehnilist taipu arendab ka robootikaring, mis muutub aina populaarsemaks.
„Oleme nii seadnud, et lastel oleks ringides käimisel
ka reaalne väljund. Näiteks meie videostuudios osalevad õpilased teevad ise filme ja multikaid ning osalevad
nendega konkurssidel. Niisamuti teevad nad üritustel
reportaaže ja ülesvõtteid,“ ütles Uttendorf.
Oma tehnilise taibu ja loomingu saavad käiku lasta
ka DJ ringis käijad. „Eks me kasvatame ise endale abilisi.
DJ ringis käinud teavad, kuidas helitehnika üles seada
ning vajalikud juhtmed ühendada – selliseid teadmisi
on ürituste korraldamisel vaja. Sama lugu on fotoringi
liikmetega. Ja tõsiasi on, et on noori, kes on ringides
saanud inspiratsiooni ning läinud seda eriala ka õppima.“
Ringide jaoks vajaliku tehnika on huvikeskus soetanud projektiraha või riigi toetusega.

RINGIJUHID
„Oleme väga tänulikud, et meil on nii entusiastlikke ringijuhte, kes on nõus oma aega panustama, et õpilastele
kogemusi jagada,“ sõnas Uttendorf.
Täiesti unikaalne on huvikeskuse juures tegutsev
ammuring, kus õpitakse täpsusviskamist ja ammulaskmist. Et juhendaja Meelis Pällo annab tunde õues, võetakse kampa kõik lapsed, ka need, kellel mööda kõndides
huvi tärkab, ja see ring lausa tõmbab lapsi ligi. Talvel
kasutasid nad ära liuvälja ning hokihuviline juhendaja
õpetas lapsi ka uisutama. Ringijuht Pjotr Dzjuba jagab
aga lastele matkatarkusi. Uttendorfi sõnul püütakse ringides lapsi võimalikult palju liikuma panna.
KAUNID KUNSTID
Laulu-, tantsu- ja näiteringide õpilased saavad õpitut
näidata kontsertidel ja muudel üritustel. „Ei kujuta ette
ühtegi Jõhvi valla üritust, kus meie õpilased kaasa ei
lööks. Samuti osaletakse konkurssidel ja võistlustel nii
lähedal kui ka kaugemal,“ ütles Uttendorf. Tema sõnul
seatakse ka neis ringides eesmärgiks, et õpitut võiks
teistele näidata ja esinemisoskust proovile panna.
Huviringi juures tegutseb ka kunstiring, mis pakub
võimalusi teha tutvust väga erinevate kunstiliikidega.
Huvikeskuse korraldatavatest üritustest rääkides
märkis Uttendorf, et viimased paar aastat on rahvarohked
ettevõtmised toimunud õues. „Oleme teinud valikuid
– osa suure osalejate arvuga ja tubaseid ettevõtmisi on
tulnud ära jätta, aga selle asemele on tulnud mitmed
väliüritused, millel osaletakse hea meelega.“
Viimati lustis suur hulk lapsi huvikeskuse korraldatud
hea tuju päeval. „Ilm oli ju väga talvine, sadas lund, aga
vaatamata sellele tuli kokku väga suur hulk lapsi ja nende
vanemaid. See näitab, et huvi ühisürituste vastu on ja
et õues saab teha väga toredaid asju,“ ütles Uttendorf.
Erika Prave

Hea tuju päeval jagus tegevust
liuväljal ja kontserdimaja ees.
Fotod: Erika Prave

6

JÕHVI TEATAJA

Nr 3 (219) märts 2022

Jaanuaris registreeriti kaheksa
väikese vallakodaniku sünd:

Liina Lapp
Emilija Jevina
Lisett Politajev
Emilia Gludina

Emilia Shushkevich
Edvin Nesterenko
David Manjak
Nataniel Keivabu

KULTUURIKALENDER
Veebruaris tähistasid
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:
98
Natalia Jefremova
97
Galina Strelkova
96
Endla Paesalu
94
Paulina Tallermo
Jevdokia Filippova
Alexey Grishin
93
Ekaterina Bronnikova
92
Linda Ello
91
Zinaida Markina
90
Ekaterina Kozlova
Anastasia Filippova
Iya Planina
Liidia Vassiljeva
Aleksandra Jerohno
89
Karin Innos
Zinaida Matus
88
Helgi Virunurm
Heino Oja
Valentina Upoljova
Boris Kashitsin
87
Veera Ivanova
Antonina Veydyger
86
Maria Marjeva
Nadezhda Gromova
Vyacheslav Galanin
Liudmila Valdas
Mati Spits
Galina Alekseeva
85
Viktor Voropaev
Nadezhda Paulyukenas
Georgy Poklonskiy
Vladimir Khodakovskiy
Heino Int
80
Gennadi Šastin
Ellen Pool
Einar Aun
Anna Parts
Valter Sprengk
Valentina Maksimova
Ene Kosse
Valentina Bibikova
75
Valentina Hlapuk
Aleksandr Smirnov
Georgy Svintsov
Urve Heinsalu
Dina Juškova
Valentin Yulin
Galina Kollo
Anatoli Postnov
Niina Palmiste
Lembit Larionov
Aleksandr Põlevin
Tamara Zaitseva
70
Hillar Timusk
Vladimir Barõšnikov
Aleksander Jõesaar
Ljudmilla Pavlova
Kalle Korstnik
Vladimir Semin
Tatiana Kachnova
Signe Aas
Svetlana Dzhentemirova
Avo Kiir
Gennadi Ignatjev
Vladimir Khandin
Vladimir Šibkov
Valve Laanemaa
Palume neil, kes ei soovi JT kaudu õnnitlusi
saada, anda sellest teada telefonil
336 3750 või 508 9468.

KONTSERDIMAJAS
• E, 07.03 kl 19 Valter Soosalu (tenor, harpejji),
Estonian Cello Ensemble
• L, 12.03 kl 12 Lasteetendus „Mašake ja karu“
• L, 12.03 kl 18
Dmitri Šostakovitš / Alfred Schnittke klaveritriod
• R, 18.03 kl 19 Torm ja tung. Keelpillikvartett M4GNET
• R, 25.03 kl 19 Klassikatähed 2020. Triinu Piirsalu (viiul)
• T, 29.03 kl 19 Tenebrae. Eesti Rahvusmeeskoor
• K, 30.03 kl 19 Rokk-ballett “ROCK-a-RELLA”
• L, 09.04 kl 12 Lasteetendus „Punamütsike”
TAMMIKU RAHVAMAJAS
• P, 6.03 kl 13.30
KULDSE KESKEA PIDU „Ilma naisteta on kurb maailm...“
Tantsuks mängib Anatoli Zamahhov. Külalisesinejad.
Pileti hind 4 eurot. Piletid müügil Jõhvi seltsimajas ja Tammiku
rahvamajas. Buss väljub kell 13 Jõhvi vallavalitsuse juurest.
NB! Sissepääs üksnes COVIDi-tõendi alusel vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 läbi põdenud inimestele.
Info tel 5858 7381

Tänuavaldus
Tahan väga tänada Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialisti Aivo Tamme. Ta on ametnik,
kes on kättesaadav põhimõtteliselt ööpäevaringselt ning on igal võimalikul juhul valmis
appi tulema. Aivo Tamm on oma ametipostil
töötanud juba 16 aastat. Ta on väga abivalmis
inimene, kes kunagi ei ütle abipalve korral „ei“.
Olen vallavalitsuse maaelukomisjoni liige ning
varem kuulunud ka volikogusse. Tean, et Aivo
leiab probleemidele alati lahenduse ning ei
jäta inimesi kunagi nende muredega üksi. Ta
on suure südamega inimene, kes väärib igati
tänu ja tunnustust.
Velli Naber

JÕHVI KESKRAAMATUKOGUS
• 3. ja 10. märtsil Jõhvi keskraamatukogu Facebooki lehel
pereviktoriin „Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb“.
Teave tel 558 4247, Tiia Linnard.
• 2., 9., 16., 23. ja 30. märtsil kella 16–18 Gerri käsitöötuba.
Teave tel 337 0536, Gerri Orgma.
• 5., 12., 19. ja 26. märtsil kella 12–13 tädi Reeda jututuba.
Teave tel 337 0536, Reet Kaldur.
• NB! Seoses haigestumistega koolides on konkursside
tähtaega pikendatud:
• kuni 20. märtsini arhitektuurijoonistuste ja -vormide
konkurss lastele ja noortele „Just sellist raamatukogu ma
tahangi“. Teave tel 558 4247, Tiia Linnard;
• kuni 20. märtsini esseekonkurss 10.–12. klasside õpilastele
„Kas lugemine on ohtlik?“. Teave tel 558 4247, Tiia Linnard;
• kuni 20. märtsini kirjandikonkurss 8.–9. klasside õpilastele
„Miks ma ei loe?“. Teave tel 558 4247, Tiia Linnard.
• 5. aprillil kella 17.30 autogrammitund: Tarmo Vahteri
„Võitlus tuleviku pärast. 1933–1936: Pätsi aja rääkimata
lood“ esitlus.
NÄITUSED
Linnagaleriis
• 03.–31.03 Marju Mõru maalide näitus „Lillede võlu“.
Kunstikooli galeriis
• Kuni 25.03 koomiksikooli Grafite (Itaalia) õppejõudude
näitus „Koomiks tuleb külla“. Galerii avatud E–R kl 11–19.

DETAILPLANEERING
Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine
Jõhvi vallavalitsus võttis 22. veebruari 2022. a korraldusega
nr 262 vastu ja suunas korduvale avalikule väljapanekule Jõhvi
valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21. märtsist 3.
aprillini 2022 Jõhvi keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi)
ja Jõhvi vallavalitsuses (Kooli tn 2, Jõhvi) lahtiolekuaegadel.
Planeeringuala hõlmab Pajualuse küla Jani kinnistut (25201:003:0106, maatulundusmaa 100%, pindala
2,39 ha) ning osaliselt Tammiku aleviku Kastani tänav T12
(25101:001:0225, transpordimaa 100%, pindala 3585 m²) ja
Pajualuse küla Kirbulinna tee T3 (25101:001:0188, transpordimaa 100%, pindala 15 371 m²) kinnistuid. Planeeritava ala
suurus on u 3 ha.
Planeeringuala asub Pajualuse küla ja Tammiku aleviku
piiril, Jõhvi valla üldplaneeringuga määratud kompaktselt
asustatud ja detailplaneeringu kohustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa. Tegemist on Kirbulinna
tee, Kastani tänava ning Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku
tugimaantee ristmikul paikneva rohumaaga, millel puudub
kõrghaljastus. Planeeringuala on hoonestamata. Planeeringuala läbib gaasitorustik.
Detailplaneeringu eesmärk on Jani kinnistu jagamine neljaks ärimaa krundiks (pindalaga 4990–5329 m², ehitusõigusega
kuni kolmele kahekorruselisele hoonele kõrgusega kuni 10
m ja ehitisealuse kogupinnaga kuni 1300 m² krundi kohta)
ja üheks 70% transpordi- ja 30% tootmismaa sihtotstarbega
krundiks (pindalaga 2396 m² ilma hoonete ehitusõiguseta),
samuti hoonestusalade, ehituslike tingimuste, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ning tehnovõrkude ja -rajatiste põhimõtete määramine. Koostatava detailplaneeringu
eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
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Jõhvi vallavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise
7. jaanuari 2020. a korraldusega nr 1775. Detailplaneering
esitati transpordiametile, maa-ametile ja päästeametile
kooskõlastamiseks ning puudutatud isikutele arvamuse
avaldamiseks. Transpordiamet ja maa-amet kooskõlastasid
detailplaneeringu, päästeamet kooskõlastas planeeringu peale
puuduste kõrvaldamist. Puudutatud isikud planeeringu kohta
arvamusi ei esitanud.
Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Jõhvi vallavalitsuse 14. detsembri 2021. a korraldusega
nr 78. Avalik väljapanek toimus 10.–24. jaanuarini 2022.
Avaliku väljapaneku ajal esitas planeeringualaga piirneva
kinnistu omanik kirjaliku arvamuse, milles juhtis tähelepanu
muu hulgas sellele, et 14. detsembri 2021. a korralduse nr
78 preambulis on kajastatud, et planeeringu eesmärk on
jagada Jani kinnistu kolmeks ärimaa krundiks. Detailplaneeringu lahendus näeb aga ette nelja ärimaa krundi ning ühe
70% transpordi- ja 30% tootmismaa sihtotstarbega krundi
moodustamist.
Jõhvi vallavalitsus arvestas märkusega ja tunnistas, et ekslikult on detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses kajastatud
planeeringulahendusele mittevastav kruntide arv. Detailplaneeringu menetluse nõuetekohasuse tagamiseks tunnistati
kehtetuks Jõhvi vallavalitsuse 14. detsembri 2021. a korraldus
nr 78 ning anti uus korraldus detailplaneeringu vastuvõtmiseks
ja korduvale avalikule väljapanekule suunamiseks.
Detailplaneeringu lahenduse ja menetluse materjalidega
saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (Ehitus
ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse
planeeringute register / DP-171).
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada
kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli 2,
41595 Jõhvi, või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

KIK avas
keskkonnaprogrammi
taotlusvooru
Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avas riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide
taotlusvooru, kuhu on oodatud projekte esitama
kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud,
sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused,
korteriühistud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru
eelarve on 10,5 miljonit eurot ja taotluste esitamise
tähtaeg on 31. märts 2022 kell 17.
Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul on taotlema oodatud väga lai sihtrühm, et riigi toel eriilmelisi keskkonnaprojekte ellu viia. „Olgu nendeks siis
keskkonnateadlikkust suurendavad kampaaniad,
kalanduse arendusprojektid, väheuuritud taime- või
loomaliikide inventuurid, kortermajade liitumine
kaugküttevõrguga või mõne piirkonna veesüsteemi
uuendamine. Tule taotlema, et tegutseda parema
keskkonna nimel,“ lausus keskkonnaminister.
KIKi toetuste ja teenuste osakonna valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul on taotlejate huvi keskkonnaprogrammi vastu igal aastal väga suur, samas on
eelarve piiratud. „Näiteks eelmisel aastal esitati taotlusi neli korda enam, kui rahastada saime. Seetõttu
on oluline, et taotlused oleksid hästi läbi mõeldud,
õigesti sihitud ning korrektselt vormistatud,“ sõnas
ta. „Lisaks keskkonnaprogrammi põhivoorule saavad kevadel lasteaiad ja põhikoolid toetust taotleda
õppekäikudeks ning sügisel avame uuesti ringmajanduse, looduskaitse ja kaasrahastamise voorud.“
Veemajanduse valdkonnas toetatakse 5,2
miljoni euroga ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni
rekonstrueerimist, jääkreostuse likvideerimist,
siseveekogude tervendamise projekte ning veemajandusalaseid uuringuid.
Ringmajanduse valdkonnas toetatakse 1,39
miljoni euroga näiteks uuenduslikke keskkonnakorralduslikke lahendusi ning keskkonnakorralduse,
maapõue, jäätmete ja ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid (eelarve 1,39 miljonit eurot jaguneb
põhivooru ja sügisese vooru vahel).
Metsanduse projektidele on mõeldud 900 000
eurot, et toetada näiteks metsaseemnevaru loomist,
metsapuutaimede tootmist, teavitustegevusi üldise
teadlikkuse tõstmiseks ning jahinduse uuringuid ja
kommunikatsiooniprojekte.
Kalanduse valdkonnas toetatakse 600 000
euroga näiteks kalandusuuringuid, kalavarude
suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist,
keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava
taristu rajamist ning kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist.
Merekeskkonna projektidele suunatakse 600
000 eurot, et toetada uuringuid, arendustöid ja
tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja
kestlikuks kasutamiseks ning laevadest ja sadamatest lähtuva reostuse tõrjeks.
Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud
574 000 eurot, et toetada teadlikkust suurendavaid
tegevusi, nagu kampaaniad, loodusõhtud, -retked,
huvikooli laagrid, raadio- või telesaated, perioodilised ajakirjanduslikud väljaanded, keskkonnahariduse võrgustiku arendamine.
Atmosfääriõhu kaitse programmist toetatakse
530 000 euroga korteriühistu elamu ühendamist
kaugküttevõrguga või korteriühistute biomassil
või fossiilsel kütusel töötava või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamist taastuvat
kütust kasutava kütteseadmega. Kiirgusohu vähendamisega seoses toetatakse Narva radoonikaardi
koostamist.
Kaasrahastamise programmi suunatakse
400 000 eurot, et toetada projekte, mis saavad
põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE). See
summa jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel.
Looduskaitsele suunatakse 300 000 eurot, et
toetada kaitstavate või väheuuritud elupaikade
ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide inventuure
või uuringuid.
Infot põhivoorust toetatavate tegevuste ja
käesoleva aasta järgmiste taotlusvoorude kohta
leiab KIKi kodulehelt.
Alates sellest aastast toimub taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKASes). Taotlusvooru infopäev toimub 22. veebruaril kell 10–17
veebi teel. Päevakava ja registreerumisvõimaluse
leiab KIKi kodulehelt.
Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle
aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub
keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.
Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
URVI KALJAS
KIKi kommunikatsioonispetsialist
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