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Staadioni avamisel
osales tuhatkond inimest
Rahvaküsitluse kokkuvõte
Rahvaküsitlusel osalenute enamus toetas Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist linnaks. Kokku hääletas linnaks
nimetamise poolt 238 inimest ehk 82,64% hääletusel osalenutest, vallana jätkamist soovis aga 50 inimest ehk 17,36%
hääletusel osalenutest.
Rahvaküsitlus eesmärgiga selgitada välja elanike arvamus Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise kohta toimus
20.–29. juunini hääletuspunktides vallavalitsuse hoones,
Tammiku rahvamajas ja muusikaväljakul ning elektroonselt
VOLISe keskkonnas.
Rahvastikuregistri andmetel oli Jõhvi vallas 29. juuni
2022. aasta seisuga 9418 elanikku, kellel oli volikogu määruse
„Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas“ järgi õigus
hääletada. Küsitlusel osales kokku 288 inimest, s.o 3,059%
hääleõiguslikest elanikest.
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Volikogu otsustas laenu võtta
Volikogu kinnitas teise lisaeelarve, mille kohaselt võetakse
investeeringute elluviimiseks 691 200 eurot laenu.
Lõviosa laenurahast – 478 000 eurot – läheb põhikooli
ehitustööde eest maksmiseks. Tänavate rekonstrueerimiseks
suunatakse 121 200 eurot, mille eest plaanitakse ära vahetada
Tammsaare, Marja ja Mureli tänava asfalt. Uue kergejõustikustaadioni lisatöödeks kulub 27 000 eurot, vallavolikogule
tarkvaralahenduse VOLIS soetamiseks ja käivitamiseks 20 000
eurot. Samuti on laenusummas sees 45 000 eurot promenaadi
nõlvade kindlustamiseks ja haljastamiseks.
Valla finantsjuht Küllike Olup ütles, et võetava laenuga
tõuseb valla laenukoormus 62%ni.
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Teid remonditakse umbes
65 000 euro eest
Vallavalitsus kuulutas välja hanke linna tänavate asfaltkatte
osaliseks taastusremondiks. Kavas on korda teha Kaare ja
Rakvere tänava ning Tartu põigu asfaltkate. Liiklust tööde
ajaks ei suleta.
Töö tegijalt eeldatakse olemasoleva asfaltkatte freesimist
keskmise paksusega 5 cm, freesitud pinna puhastamist, kruntimist bituumenemulsiooniga ja uue asfaltkatte paigaldamist
vähemalt viiesentimeetrise kihina.
Vallavalitsus on eeldanud, et tööde maksumus ei ületa
65 800 eurot.
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Heino Lipu kergejõustikustaadioni
avavõistlusel tuli kuulsaid sportlasi
ja uut staadioni uudistama tuhatkond
pealtvaatajat.
„Tribüün oli rahvast täis ning uudistajaid jagus
ka staadioni nõlvale,“ kiitis Jõhvi Spordi juht
Ainar Sepnik. Tema sõnul õnnestus kergejõustikuõhtu tänu paljude inimeste heale
koostööle. „Võib öelda, et see oli õnnestunud
meeskonnatöö. Eriline tänu vabatahtlikele,
kes tulid kohale sotsiaalmeedias tehtud üleskutse peale – neid noori oli kokku 30.“
Sepnik oli rahul, et jõhvilased said jälgida kõrgetasemelist võistlust. „Maailmarekordeid küll ei sündinud, aga tulemused olid
väga head,“ ütles ta. „Mujalt võistlusi vaatama
tulnud kiitsid meie publikut, inimesi oli palju
ja nad elasid kaasa. Eks see tahab ka aega, et
publik harjuks staadionil käima,“ ütles Sepnik.
Jõhvi publikut kiitis ka kergejõustikuõhtu
peakorraldaja Mati Lilliallik. „Jäin võistlusega
väga rahule. Pealtvaatajaid oli palju ja see oli
asjatundlik publik. Loodan, et see staadion
saab jõhvilastele koduseks paigaks – et inimesed harjuvad käima võistlusi vaatamas,
ja mitte ainult vaatamas, vaid asuvad ka ise
trenni tegema.“
Lillialliku sõnul kiitsid osalejad staadioni
heite- ja hüppepaiku. „Muidugi on ka seda, mis
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Staadionile oli tulnud sportlasi seitsmest riigist ja suur hulk pealtvaatajaid.

vajab veidi kohendamist, aga siit saab edasi
ainult paremaks minna. Peab kiitma Jõhvi
valda, et on otsustatud selline staadion teha.
Ida-Virumaal pole 30 aastat ühtegi arvestatavat kergejõustikustaadioni tehtud ja seda
suurem rõõm Jõhvi omast on. Loodetavasti

Mänguväljak
ootab lustijaid

JT

Valmis on ka skate-pargi juurde
rajatud pumptrack – künklikku
maastikku imiteeriv ringrada, kus
võivad kiirust ja meisterlikkust
arendada trikiratturid.
Uus atraktsioon maksis peaaegu
70 000 eurot ja selle ehitas
Hevent Ehitus OÜ.
Abivallavanem Arvo Aller tõdes,
et paraku võttis keegi enne objekti
valmimist selle ümbert ehitustara
ära, mistõttu sattusid lapsed sõitma
veel pooleli olnud rajale. Nüüdseks
on aga rada täiesti valmis ja kõigile
avatud.

Uudiseid riigiteedelt
Transpordiameti projektijuht Kaie Kruusmaa rääkis Jõhvi
arengukonverentsil lähema aja tööplaanidest Jõhvi vallas
asuvatel riigimaanteedel.
Sel aastal on kavas pindamine Jõhvi–Kose, Kohtla-Järve –
Kukruse – Tammiku ja Jõhvi–Uikala maanteelõigul.
Taastusremonti tehakse Tallinna–Narva maanteel ning
Jõhvi–Tartu–Valga maantee esimesel poolel kilomeetril.
„Uikala ristmik on väga ohtlik – seal on juhtunud palju
õnnetusi. Transpordiameti töögrupp on arutanud, kuidas seda
ala ohutumaks muuta,“ rääkis Kruusmaa. Tema sõnul plaanitakse teelõigul alandada kiirust 50 kilomeetrini tunnis ja paigaldada kaks kiiruskaamerat. „Need muudatused on kavas ellu
viia sügisel. See on ajutine lahendus, kuni tuleb eritasandiline
liiklussõlm,“ ütles Kruusmaa.
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nakatab staadion väikesi jõhvikaid spordipisikuga ja nad hakkavad kergejõustikku harrastama – see annab mitmekülgse sportliku
ettevalmistuse ja on tore ala,“ ütles Lilliallik.
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Enne jaanipäeva valmis saanud kesklinna
mänguväljak tõmbab lapsi magnetina ning
rassimist ja lustimist on atraktsioonidel
palju.
„Kuna mänguväljaku ehitusega seotud
leping sõlmiti eelmisel aastal ning karussellid ja muud elemendid osteti varem ära, siis
see objekt õnneks planeeritust kallimaks ei
läinud,“ kommenteeris abivallavanem Arvo
Aller üldist hinnatõusu.
Uue mänguväljaku ala on varasemast
platsist suurem ning see koosneb kahest

mängulinnakust, mille nimeks on Simeon
ja Theresa. Üks neist on mõeldud ühe- kuni
nelja-aastastele ja erivajadustega lastele,
teisel saavad mängida viie- kuni kaheteistaastased. Tegevust pakuvad erinevad kiiged,
liumäed, karussell, mängumaja, tasakaaluja ronimisrada. Paar treeninguseadet on ka
täiskasvanutele, samuti on rajatud pinkidega
puhkeala.
Mänguväljaku ehitas Tiptiptap OÜ, kes
tegi hankel soodsaima pakkumuse – 185 000
eurot koos käibemaksuga.

Vallavalitsus ostis mänguväljaku asukohaks oleva ligikaudu 5800 ruutmeetri
suuruse kinnistu kolm aastat tagasi OÜ-lt
Kuldne Sekvoia ära, sest kümneaastane
leping, mille kohaselt võis vald väljakualust
maad tasuta kasutada, sai ümber. Vaidlused
selle üle, kas maa välja osta või loobuda kesklinnas mänguplatsist, olid tulised. Omanik
soovis esialgu maatüki eest 180 000 eurot,
hiljem langes hind 125 000 eurole, millega
vallavalitsus ja volikogu ka päri olid.
JT
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Raemedaliga
tunnustati
Anne Uttendorfi ja
Tauno Võhmarit

LÜHIDALT VOLIKOGUST
Volikogu liikmeks olemisest
Istungi alguses teavitas volikogu esimees
Vallo Reimaa volikogu liikmeid valla valimiskomisjoni otsustest, mille kohaselt pikendasid
oma volituste peatumise 28. augustini Riho
Breivel ja 1. septembrini Nikolai Ossipenko.
Alates juunist jätkab volikogus Ivo Okas, tema
asemel volikogus olnud Kristjan Keerme volitused lõppesid.

Uuendatakse valla põhimäärust

Jõhvi päeval anti pikaajalisele kultuurielu juhile Anne Uttendorfile
ja endisele vallavanemale Tauno Võhmarile üle raemedal.

Volikogus toimus valla põhimääruse uuendatud teksti esimene lugemine. Põhimäärusest
on kavas välja jätta vallavolikogu ja -valitsuse
töökorda reguleerivad sätted. „Need on sätted, mida tuleb tihti muuta, seepärast on
mõistlik need välja jätta,“ põhjendas volikogu
aseesimees Paul Paas.

Toetati jalgpallihalli ehitust
Volikogu avaldas nõusolekut selleks, et jalgpallihalli ehitamisega minnakse edasi, kuigi
ehitus kallineb.
Abivallavanem Arvo Aller tuletas meelde,
et riik andis vallale jalgpallihalli rajamiseks
1,5 miljonit eurot ja selle aasta eelarvesse
oli planeeritud pool miljonit eurot valla
omaosaluseks.
Valmis on halli ehitusprojekt, mis maksis 55
000 eurot, tehtud on liitumislepingud Elektrilevi ja Eesti Energiaga ning käib ka maa-ala
detailplaneeringu koostamine. Praeguseks
on ära kasutatud 180 000 eurot.
Aller ütles, et kui projekti kärpida ning jätta
sellest välja platsid ja teed, võib maksumuseks kujuneda 2,8 miljonit eurot. „Samas ei ole
mõistlik välja võtta asju, mis tulevikus tuleks
ikkagi ära teha,“ sõnas Aller. Kui kuulutada
välja ehitushange ja hakata 2023. aastal ehitama, oleks järgmisel aastal vaja võtta umbes
1,5 miljonit eurot laenu. Sellisel juhul tõuseks
valla võlakoormus. „Kõige suurem mure on
selle halli haldamine tulevikus,“ märkis Aller.
Talle teadaolevalt võib kuppelhalli hooldus
maksta 150 000–200 000 eurot aastas ja see
raha tuleb leida valla sisemiste ressursside
arvelt.
Volikogu esimees Vallo Reimaa ütles, et tuleb
leida võimalusi jalgpallihalli lisafinantseerimiseks. Tema sõnul on üks võimalus võtta
eeskujuks Tartu Sepa staadion, mille ehituse
rahastamisse kaasati spordientusiaste, müües
neile halli ruutmeetreid. „Kindlasti tuleb rääkida ka jalgpalliliiduga,“ lausus Reimaa.
Volikogu aseesimees Paul Paas tõdes, et kui
otsustati hakata jalgpallihalli ehituseks raha
taotlema, siis ei selgitatud välja, milliseid
kulusid see endaga kaasa toob. „Paraku on
eelmises volikogus sarnaseid otsuseid tehtud mitmeid. Oleme olukorras, et kui selgub,
et projekt läheb liiga kalliks, peame sellest
loobuma. Siin ei oleks aidanud ka see, kui
oleksime hakanud ehitama pool aastat varem
– hinnatõus oleks meid ikka kätte saanud,“
ütles Paas.

PRAEGUSEKS ON
JALGPALLIHALLI EHITUSEKS
TEHTUD KOKKU 180 780 EURO
ULATUSES KULUTUSI:
• Elektrilevi OÜ liitumistasu (Eesti
Energia AS) – 56 160 eurot;
• jalgpallihalli ja taristu ehitusprojekti ekspertiis (AS Infragate Eesti)
– 17 880 eurot;
• jalgpallihalli ja taristu ehitusprojekt (OÜ Esprii) – 42 942 eurot;
• maa-ala detailplaneering (Arhitektibüroo A.E.P. Projekt OÜ) – 7500
eurot (ei ole veel tasutud);
• projektijuhi tööjõukulud 2021. ja
2022. aastal – 44 538 eurot;
• autorijärelevalve teenus (OÜ
Esprii) – 5520 eurot (ei ole veel
tasutud).
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Anne Uttendorf ja Tauno Võhmar. Foto: erakogu
RAEMEDALIGA TUNNUSTAMISE PÕHJENDUSED
Tauno Võhmar oli Jõhvi vallavanem aastatel 2006–2014 ja on
oma tegevusega palju panustanud kodupiirkonna arengusse.
Tema panus Jõhvi valla arengusse oli märkimisväärne. Tema juhtimisel viidi ellu hulgaliselt projekte: Jõhvi gümnaasium, Jõhvi
promenaadi I ja II etapp, raekoja renoveerimine, vallamaja ja
seltsimaja ühendamine ühe katuse alla, Kaljo Kiisa monumendi
rajamine, viadukti ja spordihoone ehitamine ja renoveerimine
jne. Kätt südamele pannes võime öelda, et ta oli Jõhvi arengu
eestvedaja. Jõhvi elanikud ütlevad praegugi, et Tauno Võhmar
oli hea vallajuht, kes suutis oma meeskonnaga Jõhvi arengu
viia uuele tasemele.
Anne Uttendorf juhtis Jõhvi kultuuri- ja huvikeskust 16 aastat ja asus tänavu maikuust uuele ametipostile. Tema panus
valla kultuurielu edendamisse on olnud märkimisväärselt suur.
Anne tegevusvaldkond on olnud väga mitmekesine, alates
laste huviharidusest ja noorsootööst kuni täiskasvanute seltsitegevuseni. Anne on pidanud oluliseks eesti rahvakultuuri
arendamist ja hoidmist, mis omab meie regioonis erilist väärtust. Tema eestvedamisel on alguse saanud mitmed Jõhvi valla
traditsioonilised kultuuriüritused: Ida-Virumaa kooliteatrite
festival, Ida-Virumaa noortebändide päev jne. Lisaks erinevate
tähtpäevade tähistamised Jõhvis: esimene advent, võidupüha,
vabariigi aastapäev, küüditamise aastapäev, aastalõpuball jne.
Ta on olnud rahvusseltsidele heaks koostööpartneriks. Ühiselt
on mitmeid aastaid korraldatud vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada“, millest on kujunenud
üks olulisemaid piirkonna vähemusrahvusi liitvaid sündmusi.
Anne koordineerida oli kogu Jõhvi valla kultuurielu, mis
tähendas nii kultuurikalendri kokkupanemist kui ka kultuuri
seltside ja vabaühenduste tegevuse toetamist. Annel jätkus
energiat korraldada ka vabariiklikku kultuurikonverentsi ja olla
Eesti rahvamajade ühingu esindaja Ida-Virumaal.

Uttendorfi tunnustamise ettepaneku esitas abivallavanem Ingrid Spitz, kes põhjendas seda järgmiselt: „Anne on teinud
oma tööd südamega. Tihti hinnatakse
õnnestunud üritust, aga eelnevalt selle
nimel tehtud tööd ei osata märgata. Anne
mõte on olnud: „Kui mitte kuidagi ei saa,
siis kuidagi ikka saab.“ Nii on ta oma tööd
teinud – alati heatujuliselt, optimistlikult
ja hingega. Selliseid inimesi tuleb hinnata
ja tunnustada.“
Anne Uttendorf tõdes, et raemedali
saamine oli talle üllatus. „Ma ei osanud
oodata, et võin enda töö eest medali
saada. Kui inimene teeb oma tööd, siis
on loomulik, et ta teeb seda hästi, ja kui
keegi seda märkab, on see meeldiv. Loomulikult on mul hea meel, seda enam, et
medali sai ka Tauno Võhmar – sellises
väärikas seltskonnas on tore olla.“
Ettepaneku tunnustada raemedaliga
kauaaegset vallavanemat Tauno Võhmarit
tegi vallavalitsuse liige Sergei Andrejev:
„Leian, et osutatud teenete ja silmapaistvate saavutuste eest Jõhvi valla arengu
heaks on Tauno Võhmar Jõhvi raemedali
vääriline.“

Ka Võhmar sõnas, et raemedali saamine tuli üllatusena. „Muidugi tekivad
küsimused, et miks mina ja miks nüüd.
Aga ju siis tänane vallavalitsus tahtis märkida ära, et toona tehtu oli Jõhvi arengus
edasiminek. Ma ise ei oska seda väga hinnata, et olen saanud medali selle eest, mis
oli minu töö,“ ütles ta.
Küsimusele, mida Võhmar Jõhvi valla
vanemana tehtust enim hindab, vastas
ta: „Uhke tunne on nende asjade pärast,
mis rikastavad linnapilti, näiteks Pillerkaari lasteaed, gümnaasium ja muidugi
vallamaja. Mööda sõites on ilus vaadata.
Väga palju õppisin promenaadi planeerides ja läbi mõeldes, kuidas see tervikuna paistab. Plaan oli pikendada seda
kontserdimaja juurest kunstikoolini,
Hariduse tänav pidi saama inimsõbralikuks ja autovabaks. Paraku on läinud
teisiti – on otsustatud lihtsamate valikute kasuks. Kõige rohkem on kahju, et
elegantse kontserdimaja vastu, väärika
mõisapargi veerde on tehtud hoone, mis
sobinuks enam linnaserva tööstuspargi
piirkonda,“ rääkis Võhmar.
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JÕHVI RAEMEDALI KAVALERID
Jõhvi raemedal antakse välja tegusatele ja Jõhvi arengusse jälje jätnud inimestele.
Esimesed raemedalid anti üle 18. mail 2019. Raemedaliga ei kaasne rahalist preemiat
ega muid hüvesid. Raemedali kujunduse autor on kunstnik Kalev Prits.
Raemedali on seni saanud Jõhvi muuseumi seltsi juhatuse esimees Anne-Ly Reimaa, tunnustatud kauaaegne autojuht Arved Jõgisoo, ettevõtja Igor Tjurin, OÜ
Corrigo juhatuse liige Tiiu Sepp, Ida-Viru keskhaigla kardioloog Andrei Volõnkin
ja infektsioonhaiguste arst Jelena Šmidt, skulptor Aivar Simson, Ida päästekeskuse
valmisoleku büroo nõunik Heigo Olu, Jõhvi kontserdimaja kauaaegne direktor Piia
Tamm ning vanglate asekantsler Priit Kama.
Jõhvi raemedali kujunduse autoriks on Jõhvi kunstnik Kalev Prits.
Jõhvi raemedal antakse välja tegusatele ja Jõhvi arengusse jälje jätnud inimestele.
Esimesed raemedalid anti üle 18. mail 2019. a. Raemedaliga ei kaasne rahalist preemiat või muid hüvesid.

Küsitakse abi kriisivalmiduse
suurendamiseks
Volikogu lubas vallavalitsusel küsida riigilt
toetust kriisivalmiduse suurendamiseks.
Vallavalitsuse arendusnõunik Rein Luuse
ütles, et riigilt on võimalik toetust küsida kuni
120 00 eurot ning Jõhvi soovib toetuse eest
soetada elektrigeneraatoreid, välivoodeid, madratseid ja voodivarustust, mida oleks võimalik
kasutada kriisiolukorras.
„Et meil oleks olemas vahendid juhuks, kui
neid on vaja. Kui tosin aastat tagasi jäid inimesed
Padaorus lumevangi, siis paigutati nad spordihalli, kus oli küll matte, aga mitte piisavalt. Kui
Jõhvis peaks juhtuma samasugune kriisiolukord,
on meil vaja välivoodeid ja madratseid. Need
on kõik pakendites ja valmis kasutamiseks,“
selgitas Luuse.
Sama tähtis on soetada elektrigeneraatorid,
mida saaks kasutada pikema elektrikatkestuse

korral. „Sellisel juhul saaksid jätkata tööd koolid,
lasteaiad, hooldekeskus,“ tõi Luuse näiteks. „Vallas peavad olema kohad, kuhu inimesed saaksid
kriisi ajal koguneda, kus saaks telefone laadida,
sooja teed juua jne. Elektrit saaks seal toota
generaatoriga.“ Luuse sõnul kavatsetakse osta
ka satelliittelefon, mida oleks võimalik kasutada
siis, kui tavatelefonid ei tööta.
Päästeameti seisukoht on, et omavalitsuste
kriisivalmiduse suurendamine on oluline elanike turvatunde loomiseks ja kriisiteadlikkuse
suurendamiseks. Kriisivalmisoleku parandamise eesmärgil saab omavalitsus toetust küsida
alternatiivsete sidepidamisvahendite ostmiseks
(nt satelliitsideks), omavalitsuse toimepidevuse
suurendamiseks (nt generaatorite ostmiseks ja
ühendamiseks), riski- ja kriisikommunikatsioonialaste koolituste ja infopäevade läbiviimiseks,

kriisimeeskondade kriisijuhtimiskoolituseks,
kriisiolukorras käitumise juhiste ja teabe levitamiseks ning muudeks kriisivalmidust suurendavateks tegevusteks, selgitas päästeameti
kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo.
Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse
suurendamise taotlusvooru esitatud projektide
rahastusotsused teeb päästeameti hindamiskomisjon 15. augustiks. Riik eraldas omavalitsuste
kriisivalmisoleku suurendamiseks 2,2 miljonit
eurot.
Kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku uuring, mille päästeamet mullu tegi, näitas, et kuigi valmisolek on paranenud, vajavad
omavalitsuste toimepidevus kriisides, kriisijuhtimise võimekus ja elanikkonna teavitamine riskidest siiski arendamist.
JT
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Kunstikooli
lõpetas 49. lend
Jõhvi kunstikooli galerii on septembri lõpuni tänavuste kooli
lõpetajate diplomitööde päralt. Ka sel aastal on mai lõpus avatud näituse pilt väga mitmekesine ja värviküllane. 11 õpilast on
õpetajate Meeli Lõo ja Irina Baleva-Stüfi juhendamisel loonud
maale ja joonistusi, erinevates segatehnikates töid ning ka klaasist
teoseid. Osa lõputööde kaitsmist ilmestasid õpetaja Anatoli Stüfi
abil valminud videoklipid.
Näitus on suvel avatud tööpäeviti kella 10–15.
Kunstikoolis jätkub ka uute õpilaste vastuvõtt. Avalduse saab
esitada kooli kodulehel www.johvikunstikool.ee või kohapeal
aadressil Hariduse 3. Info tel 332 5271.
Ilusat kultuurisuve!
MATI RAUTSO
kunstikooli direktor

KUNSTIKOOLI LÕPETAJAD 2022

Vastuvõtul osalenute ühispilt. Foto: Ain Spitz

Tunnustati tublisid õpilasi
Vallavanem tänas ja tunnustas Jõhvi valla õpilasi, kes on lõppenud
õppeaastal jõudnud maakondlikel aineolümpiaadidel või spordi- või
lauluvõistlustel esikolmikusse, osalenud vabariiklikel olümpiaadidel
või olnud edukad üleriigilistel võistlustel. Samuti avaldas ta tunnustust
Jõhvi gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanutele.

„On hea meel tõdeda, et Jõhvis on niivõrd palju andekaid ja tublisid
noori, kes annavad endast alati natuke rohkem, kui nõutud. Soovin
teile, et see uudishimu ja motivatsioon säiliksid ka uuel õppeaastal,“
ütles vallavanem Maris Toomel.
JT

VASTUVÕTULE OLID KUTSUTUD
Jõhvi põhikoolist
Cristelle Mäe
Kristofer Kuzahmetov
Triivo Valdmaa
Tenver Dello
Daniel Oliver Trenholm
Matvei Pupkevitš
Mihhail Pupkevitš
Karolyn Kolde
Leelet Leitud
Carmen Sass
Andres Kiisel
Henri Marten Mihkelson
Angelina Platatsis
Jasper Jonel Enok
Grete Kramskoi
Darja Nikitina
Andreas Sandvik
Mirtel Kõue Gamzejev

Alyn Hindreus
Mariell Paas
Artur Tšužas
Paul Pärt
Savva Novikov
Karola Purgats
Arina Šmailo

Eva Grigorjeva
Artjom Model
Pavel Kovalskih
Georgi Samarski
Deniss Hakijainen
Norbert Feldman
Andrei Kopylov

Jõhvi vene põhikoolist
Vjatšeslav Gorbunov
Jan Rõzikov
Nikita Kazakov
Emili Matjušenko
Ljubov Melnik
Artjom Poršnev
Evelina Matjušenko
Maryana Mamedguseinova
Nikita Rybalov
Aleksander Fedorenko

Jõhvi gümnaasiumist
Evelina Seimar
Katariina Soolep
Devid Toomast
Marii-Heleen Maivel

Liinil 107
sõidab tuttuus buss

Selline uhke buss sõidab liinil nr 107.
Sõiduplaan on avaldatud lk 6. Foto: erakogu

Jõhvi gümnaasiumi
kuldmedalistid
Rita Razvarova
Evelina Šablauskas
Liina Školina

Mari-Nicole Berezovski
Fjodor Derbnev
Natalja Frantikova
Angelika Hainatskaja
Sofia Nazarova
Anastassia Bõstrova
Aleksandra Širobokova
Mihhail Bobeško
Marika Šepeleva
Alissa Januškevitš
Jõhvi gümnaasiumi
hõbemedalistid
Merilin Salu
Ksenia Kolkina
Alesja Oprõsko
Olesja Zenkova
Adelina Kulešova
Evelina Kulešova

Alates juulist maksab Jõhvi vald bussiliini number 107 eest
2,32 eurot sõidukilomeetri kohta ja reisijaid veab 2022. aastal
valminud buss.
„Ühistranspordikeskus korraldas vallavalitsuse tellimisel edukalt hanke bussiliini 107 teenindamiseks,“ ütles abivallavanem
Arvo Aller. Tema sõnul eeldati, et liinikilomeetri hinnaks võib
tulla 2,50 eurot, ent hanke tulemusel saadi 18 senti odavam hind.
107 on ainuke liin, mis teeb ringi mööda Jõhvi linna, ühendab äriparki ja Jaama tänaval asuvat tervisekeskust. Erinevalt
senisest maakonnaliinist nr 107 on lisandunud Rahu ja Jõhvi
kalmistu peatused ning ära jäänud Kutse ja Keskhaigla peatused.
Kuna see liin on Jõhvi inimeste jaoks oluline, võttis vald
sõidu eest tasumise enda peale. Seega saavad Jõhvi elanikud
bussiga nr 107 sõita tasuta. Selleks tuleb osta R-kioskist või Selveri või Maxima infoletist kaheeurone elektrooniline sõidukaart
ja see isikustada, kaasas peab olema isikut tõendav dokument.
Sõidu registreerimiseks tuleb kaarti bussi sisenedes tuvasti ees
viibutada.
Sõidupileti ostmisel bussis on ühekorrapileti hind 2 eurot.
Neile, kes ei ole Jõhvi elanikud, maksab elektroonilise sõidukaardi kasutamisel ühekorrapilet 1 euro, päevapilet 2,50 eurot,
viie päeva pilet 6 eurot ja 30 päeva pilet 20 eurot.
Varem korraldas liini 107 toimimist ühistranspordikeskus
ja sõidu maksis kinni transpordiamet. Kuna transpordiamet
vähendas alates veebruarist maakonnaliinidel tasuta veo mahtu,
on vald bussiliini jätkamise eest maksnud 1. veebruarist 30.
juunini ehk viie kuu eest juurde 26 794 eurot, st 1,90 eurot
kilomeetri kohta.
Liini nr 107 teenindab GoBus AS, infotelefon on 354 0344.
JT

Õp Meeli Lõo
Marcus Kristofer Epmann – lõpetas kiituskirjaga
Liis Kullus – lõpetas kiituskirjaga
Triin Kullus – lõpetas kiituskirjaga, diplomitöö kiitusega
Amanda-Mia Neostus
Martin Soom
Õp Irina Baleva-Stüf
Viktoria Jankovskaja
Mihail Kolesnikov – lõpetas kiituskirjaga, diplomitöö kiitusega
Kira Kryvchun
Uljana Kudrjašova – diplomitöö kiitusega
Ekaterina Sheshukova
Angelina Svjattseva

MUUSIKAKOOLI TÄNAVUSED LÕPETAJAD
Rait Anger – üldkultuuriline osakond, akordion
Varvara Fedossova – klaver (kiitusega)
Vera Fedossova – viiul (kiitusega)
Nikita Kazakov – kitarr (kiitusega)
Ilja Kisseljov – kitarr
Alisia Kižlo – üldkultuuriline osakond, viiul
Aljona Kurtina – klaver
Valeria Mihhaltšuk – üldkultuuriline osakond, klaver
Savva Novikov – üldkultuuriline osakond, kitarr
Andrei Ostretsov – klaver
Lisett Pullerits – kitarr (kiitusega)
Andreas Sandvik – viiul (kiitusega)
Daria Sokolova – üldkultuuriline osakond, klaver
Theresa Tohver – klaver (kiitusega)
Mathew William Trenholm – klaver

kood/Jõhvis soovib
õppida 3413 inimest
Sügisel teise lennuga alustava programmeerimiskooli
kood/Jõhvi esimese sisseastumisetapi ehk kognitiivsete
võimete testi võttis ette 3413 inimest. Järgmise sammuna
valitakse kolmenädalase katseperioodi jooksul välja kuni
400 uut õppijat, kes alustavad oktoobris.
„Kandideerijate taust on üle ootuste huvitav – on 77
rahvuse esindajaid. Noorim kandideerija oli lausa 11aastane,
vanim aga 76,“ ütles koolijuht Karin Künnapas. „Veerand
kandideerijatest on rahvuselt ukrainlased, pooled eestlased. Ülejäänud on näiteks naaberriikidest pärit lätlased ja
leedukad, aga ka mehhiklased, indialased ning sloveenid.
Kandideerijate keskmine vanus on 29 aastat.“
„Lõime märtsi alguses Nortali fondi oma Ukraina kolleegide ning nende lähedaste kiireks ja efektiivseks toetamiseks.
Töötajate poolt lisatud annetustega kasutame fondi selleks,
et anda hoogu kood/Jõhvi uuele lennule, et toetada hariduse kaudu inimestele uute võimaluste ja tuleviku andmist,“
kommenteeris otsust kood/Jõhvit toetada tarkvaraettevõtte
Nortal tegevjuht Priit Alamäe. 70% ukrainlastest kandideerijatest on Ukrainas, 10% on end juba Eestisse sisse seadnud ja
ülejäänud 20% viibivad praegu teistes riikides üle maailma.
Kolmenädalase katseperioodi jooksul lahendavad
kandidaadid erinevaid ülesandeid nii üksi kui ka tiimides.
Nende intensiivsete päevade jooksul ei panda proovile
varasemaid teadmisi, vaid loeb loogiline mõtlemine ning
õppimis- ja kohanemisvõime. 2022. aasta suvel toimub katseperiood Haapsalu kutsehariduskeskuses. Õppetegevus
algab oktoobris Jõhvis aadressil 2. Tartu põik 5 avatavas
kood/Jõhvi õppehoones.
2023. aastal on koolil plaanis avada filiaalid ka teistes Eestimaa linnades. Seni on huvi üles näidanud 14
omavalitsusüksust.
ANTERO KEVIN LEEDU
kood/Jõhvi turundus- ja kommunikatsioonijuht
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Vene kool soovib
ühendada endaga
huvikooli
Vene põhikooli direktor Irina Šulgina soovib põhikooliga ühendada samas hoones tegutseva teadushuvikooli, et mitmekesistada õppimisvõimalusi ja saada
koolile juurde ruume. Vallavalitsus on sellele plaanile
põhimõttelise nõusoleku andnud.
„Me teame, mida tahame saavutada, ja töö selle nimel
käib. Protsess on väga pikk – põhjalik ettevalmistus ja
dokumentatsiooni koostamine võtab oma aja, loodame
ühinenud põhikooli-huvikooliga alustada2023/2024.
õppeaastast. Oleme sellest plaanist Stuudiumi kaudu
teada andnud ka kooliperele,“ ütles Šulgina.
Tema sõnul saab sellest Ida-Virumaal ainulaadne haridusasutus, kus lõimitakse formaalne ja mitteformaalne
haridus, et muuta õppimine mitmekesisemaks, põnevamaks ja praktilisemaks. Vene põhikooli B-korpusesse on
rajatud teadushuvikool, kuhu on koondatud loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogiavaldkonna huviringid,
seal on looduslabor ning saab tegelda robootikaga.
„Oleks patt, kui me seda võimalust ei kasutaks ja selline suurepärane keskus seisaks hommikuti jõude. Meie
soov on see kooliga ühe juhtimise alla tuua ning anda
meie õpilastele võimalus seal õppida,“ rääkis Šulgina.
Direktori sõnul on ta häid ideid ammutanud Pärnus sarnasel põhimõttel töötavast Pernova hariduskeskusest, kus
on haridusvankri ette rakendatud tehnika- ja loodusmaja.
„Pärnus saab õppida lisaks nii teatris kui ka muuseumis,
nii et kogu olemasolevat potentsiaali kasutatakse laste
hüvanguks,“ ütles Šulgina.
Direktor lisas, et loomulikult jätkatakse ka tulevikus
põhikoolis laste õpetamist riikliku õppekava alusel, kuid
selleks tuleb juurde uusi põnevaid võimalusi. Peale selle
saab kool, mis praegu on ruumikitsikuseses, endale pinda
juurde.
JT

Haridusasutused
kasutavad Arno süsteemi
Jõhvi lasteaiad ja koolid on juba paar aastast kasutanud
ühtset haridusteenuste haldamise süsteemi Arno. Nüüd
liitusid sellega ka huvikoolid.
„See on ühtne tarkvarasüsteem, mis aitab meil teha
paremaid otsuseid haridusteenuste tagamiseks ning võimaldab kokku hoida nii raha kui ka aega,“ ütles vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria Laanemäe.
„Haridusspetsialistidele ja koolijuhtidele on see asendamatu töökeskkond, aga samuti annab see lapsevanematele turvalise juurdepääsu haridusasutusele. Enam ei
pea paberil avaldusi esitama; süsteemis on näha, millal
esitati, kuidas menetleti ja see hoiab ära ka võimalikud
vaidlused,“ rääkis Laanemäe.
„Lapsevanem näeb Arnost näiteks seda, millises lasteaias on vaba koht. Ta saab seal esitada kohataotluse,
näeb kõiki võimalikke pakkumisi ja ka otsuseid. Samuti
saab selle süsteemi kaudu esitada ranitsatoetuse taotluse.
Kui varem kulus toetuse saamiseks umbes kuu, siis nüüd
edastab süsteem avalduse kohe raamatupidamissüsteemi ja raha on juba mõne päeva pärast käes,“ kirjeldas
Laanemäe.
Lisaks on Arnol Laanemäe sõnul hariv funktsioon –
lapsevanemad saavad kasvatada oma digipädevust ja
kuna süsteem on eestikeelne, siis ka keeleoskust. „Kõik
saavad hakkama, seni ei ole me saanud ühtegi teadet
selle kohta, et see oleks keeruline süsteem.“
JT

Septembris saab Uikala
prügilasse eterniiti viia
Vallavalitsus korraldab 1.–30. septembrini asbesti sisaldava eterniidi kogumise eraisikutelt. Ühest tekkekohast
võib tasuta ära anda kuni kolm tonni eterniidijäätmeid.
Tekkekohaks võib olla ainult Jõhvi valla piires asuv
kinnistu, mis kuulub jäätmete üleandjale.
Jäätmete üleandmise soovist tuleb teatada vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile. Sellekohaseid sooviavaldusi
oodatakse alates 29. augustist e-posti aadressil svetlana.
jyrgens@johvi.ee või vallavalitsuse aadressil Kooli 2,
41595 Jõhvi. NB! Enne 29. augustit avaldusi vastu ei võeta.
Sooviavalduses peab märkima jäätmevaldaja nime ja
kontaktandmed, jäätmetekkekoha aadressi ning eterniidi
ligikaudse koguse tonnides või ruutmeetrites. Eterniidi
saab ära anda alles pärast seda, kui Jõhvi vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist või tema asendaja on selle vastuvõtmise kinnitanud.
Eterniidi kogumine toimub Uikala prügilas.
Kogu vallast on plaanis koguda 200 tonni asbesti
sisaldavaid eterniidijäätmeid. Jäätmete kogumist toetab
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
SVETLANA JÜRGENS
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

Hinnati kohalike
teenuste kvaliteeti
Veebilehel minuomavalitsus.ee avalikustati
omavalitsuste 2021. aasta teenustasemete
tulemused, mis peegeldavad kohalike teenuste olukorda Eesti eri paigus.
Hinnati üheksat valdkonda: valitsemine,
haridus, elamu- ja kommunaalmajandus, keskkond ja kliima, liikuvus, sotsiaalne kaitse, kultuur, sport ja vaba aeg, tervis ja turvalisus ning
ligipääsetavus. Iga valdkonna all vaadati eraldi
veel tervet rida alavaldkondi.
Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektori
Veikko Luhalaidi sõnul on analüüsi eesmärk
parandada kohalike teenuste kvaliteeti üle Eesti.
Omavalitsuse võimekus sõltub sellest, kuidas
osatakse oma võimalusi kasutada, arvestades
olemasolevaid näitajaid, nagu elanike arvu või
valla tulusust.
„Samas ei tohiks teenustasemete tulemusi
võtta range pingereana, mille nimel tuleks võistelda, vaid tegu on kasuliku tööriistaga, mille
abil omavalitsustel on võimalik oma potentsiaali
maksimaalselt ära kasutada,“ rõhutas Luhalaid.
„Oluline on suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning
ärgitada kodanikke kohalike prioriteetide üle
kaasa rääkima.“
Analüüsis on omavalitsuste teenuseid hinnatud kümne palli skaalal.
Jõhvi vald on enim punkte – 8 – saanud valla
valitsuse korraldatud sotsiaalse kaitse eest. Siin
on hinnatud seda, et sotsiaalhoolekande juhtimiseks on vallavalitsuses loodud strateegiline alus,
arengukavas on sihtrühmi analüüsitud ja sihtrühmadega seoses on seatud eesmärgid. Jõhvis on
olemas kõik seadusega ette nähtud sotsiaalteenused ning vallavalitsus on ka ise teenuseid välja

töötanud. Positiivsena on esile toodud ka see, et
sotsiaalteenuste arendamisse ja osutamisse on
kaasatud erasektor ning mittetulundusühingud.
Veikko Luhalaid sõnas, et sotsiaalvaldkonda
on Jõhvis aastaid arendatud ning välja töötatud
süsteem toimib hästi.
Valitsemise süsteemsus ongi veel üks näitaja, mille eest vallavalitsus sai samuti kõrged
punktid: 7. Siin on arvestatud üldplaneeringu
olemasolu, samuti seda, et olemas on hankekord

Veikko Luhalaid. Foto: erakogu
ja hankeplaan ning need on valla kodulehel avalikustatud, et majandusaasta aruande kohta on
olemas revisjonikomisjoni arvamus ja aruanne
on kinnitatud audiitori oluliste märkusteta,
samuti peetakse kinni andmekaitsetingimustest.

Analüüsi tehes on arvestatud kõiki
peamisi omavalitsuste vastutusvaldkonna teenuseid kokku 300 kriteeriumi
alusel (nende hulgas üle 600 lävendi)
ning kõiki teenuseid on hinnatud
ühtse metoodika järgi. Hindamiseks
vajalikke andmeid on kogutud riiklikest
registritest ja riigiasutuste andmebaasidest, kohalikelt omavalitsustelt ning
Statistikaametilt. Veebilehega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste
arengule üle Eesti.

Kultuurivaldkonnas oli heaks hinnatud
rahvakultuurilise huvitegevuse võimaluste
olemasolu ja kollektiivide tegutsemist erinevates valdkondades – puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatantsu, käsitöö, harrastusteatri,
koorilaulu alal –, samuti kultuurikorraldust ja
seltside tegevust. Heaks peeti ka elanike teavitamist kultuurisündmustest: infot saab kohalikest kultuuriasutustest, omavalitsuse veebilehelt,
trükistest, ajalehest jne ning avaldatud on aasta
kultuurikalender.
Elanike rahulolu valla juhtimisega ja kodanike kaasamist on hinnatud kõige väiksemate
punktidega, vahemikus nullist kolmeni. Sellise
järelduse tegid analüüsi koostajad 2020. aastal
korraldatud rahulolu-uuringu vastuste põhjal.
Rahandusministeeriumi tellitud uuringus paluti
vastata järgmistele küsimustele: „Palun hinnake,
kui rahul Te olete omavalitsuse juhtimisega oma
elukohas“ ja „Palun hinnake, kui rahul Te olete
elanike kaasamisega kohaliku omavalitsuse
arengu kavandamisse“.
Veikko Luhalaidi sõnul võib see peegeldada
olukorda, et Jõhvis vahetus võim sageli ja inimesed ei olnud selle olukorraga rahul. „Sellist
ülevaadet tehakse igal aastal ja seepärast on
hea, et neid tulemusi saab muuta ja parandada.
Oluline on, et inimesed tunneksid nende tulemuste vastu huvi ja juhiksid vajalikele punktidele
tähelepanu,“ ütles Luhalaid.
ERIKA PRAVE

Kuidas disainida Jõhvi linna?
Keskraamatukogu korraldas 9. juuni õhtupoolikul kogukonna dialoogi, kus avaldati
arvamust teemal „Kuidas disainida Jõhvi
linna?“.
„Kui me räägime Jõhvi keskväljakust, siis
millest me tegelikult räägime? Parklast? Kui
me räägime vaksalihoone renoveerimisest, siis
millest me tegelikult räägime? Objektipõhisest
lubadusest? Kui me räägime uuest raamatu
kogust, siis millest me tegelikult räägime? Kas ka
kogukonnakeskusest? Kui me räägime spordist,
siis millest me tegelikult räägime? Kas ka jalgrattahoidjatest ja kossurõngastest? Kui me räägime
kultuurist, siis millest me tegelikult räägime? Kas
ka infotahvlitest?“ loetles kogukonna dialoogi
korraldanud keskraamatukogu arendusjuht Tiia
Linnard arutelu alla võetud teemasid.
Näiteks jalgrattahoidikute vähesus linnas
võib tunduda kui teisejärguline probleem, kuid
kui hoolida kogukonna tervislikust eluviisist, siis
see kindlasti nii ei ole, leidis Linnard.
Piret Kallas, kes sõidab iga päev jalgrattaga,
tunnistas, et on olnud sunnitud oma ratta kinnitama nii elektripostide kui ka puude ja kaldteede
käsipuude külge, sest näiteks Tsentraali ja Jõhvi
kaubakeskuse juures teist võimalust polegi. „Ja
seal, kus jalgrattahoidjad on olemas, on need
enamasti ajast ja arust ega võimalda kinnitada
raami, vaid ainult esiratast,“ selgitas Kallas.
Infotahvlite puudumine linnas, rääkimata
digitahvlitest, on probleemiks kõigile kultuurikorraldajatele, sealhulgas keskraamatukogule.
„Ühe suurürituse ajal ei jäänud muud üle, kui
paluda Jõhvi kontserdimaja, et nad lubaksid
oma infotahvlitele meie plakatid üles panna,“
rääkis Linnard. „Üks avalik koht praegu linnas
on – tunnelis –, aga see pole üldsegi atraktiivne.“
Linnardi sõnul on omamoodi infotahvel
kujunenud raamatukogu fuajeest, kuhu toovad
plakateid ka teised kultuurikorraldajad. „Kui

Jõhvi keskraamatukogu korraldatud kogukonnadialoog oli Eestis ainulaadne,
sest toimus kodumaja terrassil kohvitasside taga. Foto: erakogu
katta fuajee seinad vallavalitsuse toel vastava
materjaliga, mis plakatite kinnitamiseks sobilik, saaksimegi linnas juurde ühe korraliku koha,
kuhu teave kultuuri- ja muude ürituste kohta
kokku koguneb,“ pakkus Linnard lahenduse välja.
Mida arvasid dialoogis osalejad vaksalihoone
tulevikust? „Dialoog näitas, et arvamused selle
kohta lähevad kogukonnas kardinaalselt lahku,“
sõnas Linnard. „Ühed peavad vaksali renoveerimist totaalseks raharaiskamiseks, teised arvavad,
et selle taastamine on ainuvõimalik. Aga nagu
dialoogile omane – kõik arvamused olid sel
õhtul oodatud ning ei olnud õigeid ega valesid
arvamusi.“
Kogukonna dialoogi korraldasid 6.–12. juunini 12 raamatukogu üle Eesti. Tegemist on SA

Eesti Koostöö Kogu, MTÜ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja raamatukogude aasta projektiga „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“.
Dialoogide läbiviijad valiti välja konkursiga ning
nad läbisid vastava koolituse. Lisaks Jõhvi keskraamatukogule pääses Ida-Virumaalt projekti ka
Toila vallaraamatukogu.
Jõhvi keskraamatukogu dialoog toimus vallaelanike Karin ja Arvi Oreli kodumaja terrassil
kohvitasside taga. „Ma olen Karinile ja Arvile
selle võimaluse eest väga tänulik,“ sõnas Linnard.
„Meie dialoog oligi asukoha poolest Eestis ainulaadne, aga ilmselt olime ainulaadsed ka dialoogi
pidamise vormi poolest – see meenutas Itaalia
perekonda, aga oma kõige sõbralikumal moel.“
JT
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Jõhvis sündinud kunst pealinnas
Kuni 20. juulini saab Tallinnas Vabaduse galeriis vaadata Mati
ja Aira Rautso ühisnäitust.
„Muidugi on see tähtis sündmus. Seda enam, et Airal on see
esimene isikunäitus Tallinnas ja mina olen oma loominguga pealinnas pärast 22aastast pausi,“ ütles Mati Rautso. Ta tõdes, et koroona
lükkas näituseplaane paar aastat edasi ja praegune väljapanek sai
esialgu plaanitust erinev.
Aira näitus „Klaaskuulimäng“ on teatud mõttes 2019. aasta
detsembris Jõhvi linnagaleriis olnud näituse jätk. Matil on väljas nii pastellide kui ka pliiatsitega loodud miniatuurid, sekka
suur töö pealkirjaga „Lagunemine“, mille meeleoluks on muutus
ja teadmatus. Autori sõnul sai pilt lõuendile Nõukogude Liidu
lagunemise ajal.
Mati ja Aira Rautso on olnud ligi 40 aastat seotud Jõhvi kunsti
kooliga: Mati on kooli direktor ja Aira õpetaja. Paar on varem
koos näitusi teinud Jõhvi ja Kohtla-Järve linnagaleriides, Taanis
Thistedis, Saksamaal Eckernfördes jne. Igal aastal saab nende uusi
töid vaadata Jõhvi kunstikooli galeriis.
JT

Kaasava eelarve rahaga
vahetatakse seltsimaja aknad
Mati ja Aira Rautso näituse avamisel. Foto: Mati Rautso

P I LT U U D I S

Jõhvi põhikool tähistas lastekaitsepäeva kooliõuel peetud laadaga, kus kauplejateks ja
suuresti ka ostjateks olid oma kooli õpilased. Jõhvi vene põhikool viis aga oma koolipere
muusikaväljakule, kus tantsiti ja lauldi koos. Fotod: erakogu

Üle-eestiline pannkoogipäev Jõhvi raamatukogus.

Jõhvi põhikooli kolmandad
klassid kohtusid raamatukogus
lastekirjanikega. Kätlin Vainola
ajakirjast Hea Laps korraldas
pannkoogiteemalise loovkirjutamise
töötoa. Markus Saksatamme raamat
„Pannkoogid! Nalja ja naeruga“, mille
pildid on joonistanud karikaturist Hillar
Mets, kutsus esile naerupahvakuid.
Üllatusena esitasid lapsed Markus
Saksatamme sõnadele loodud „Jõhvi
räppi“, mille ta oli Jõhvi lastele
kirjutanud pärast eelmist kohtumist
2017. aastal. Foto: erakogu

Austati kuldpulmapaare. Neliteist
aastat tagasi rajatud Armastuse park
Tammiku rahvamaja juures sai täiendust kahe kuldpulmapaari istutatud
enelatega. Väärikaim paar sel üritusel
oli Agnes ja Valdeko Kaiva, kes on
ühist eluteed sammunud 65 aastat.
Foto: Erika Prave

Selle aasta kaasava eelarve hääletusel toetati enim ettepanekut vahetada välja Kahula seltsimaja aknad.
„See ettepanek sai kõige rohkem hääli,“ ütles vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria Laanemäe. Ta
tuletas meelde, kuidas kaasava eelarve menetlemine käib:
esmalt on vallakodanikel võimalus pakkuda mõtteid, mis
sellest eelarvest rahastamist vajaksid, siis valib komisjon laekunud ettepanekutest välja parimad ning neid omakorda
saavad kodanikud toetada elektroonilisel hääletusel.
Seekord jäid komisjoni sõelale neli ideed: Kose küla
varisemisohtliku korstna ja katlamaja lammutamine, mis
võimaldaks rajada mänguväljaku ning külaplatsi; nutikate
toidujagamiskappide paigaldamine valda ja Kahula seltsimaja akende vahetus.
Akende vahetuseks on eraldatud 7000 eurot, ent kuna
seejärel on vaja teha seltsimajas ka siseviimistlus, läheb projekt ilmselt kallimaks, oletas Laanemäe.
„Need ettepanekud, mis komisjonist edasi ei läinud,
puudutasid tavapärast majandustegevust, näiteks lumekoristamist, mida tehakse eelarvest. Kõrvale jäid ka soov
korrastada kalmistul parkimist ning luua kalmisturegister,
sest esimest tehakse nagunii eelarvest ja teine on juba olemas,“ ütles Laanemäe.
Hääletusel osales 82 inimest. „Infot kaasava eelarve kohta
jagasime sotsiaalmeedias, valla kodulehel ja Jõhvi Teatajas. Ei
saa öelda, et teavet ei olnud. Vähene osavõtt ilmselt näitab
seda, et inimesed ei ole kaasavat eelarvet veel omaks võtnud
või ei tunne selle vastu huvi,“ ütles Laanemäe. „Praegune
kogemus näitab, et aktiivsed on külaseltsid ja maapiirkonna
inimesed, mis on väga positiivne. Kaasava eelarve täielikku
kasu saab hinnata ilmselt viie aasta pärast, kui see on juba
harjumuseks saanud.
Jõhvi vallas on kaasava eelarve ideede elluviimiseks ette
nähtud 22 000 eurot. Ühe ettepaneku elluviimise hinnanguline maksumus on vähemalt 5000 eurot (käibemaksuta).
Ettepanekuid võis esitada iga vähemalt 16-aastane inimene,
kelle elukoht on Jõhvi vallas.
JT

DETAILPLANEERING

Jõhvi kultuurielu edendajad
peavad väga oluliseks Eesti ajaloo
tähtpäevade meelespidamist.
14. juunil koguneti raudteejaama
juures oleva mälestuskivi ette
mälestama juuniküüditatuid.
Võidupüha tähistati piduliku tseremooniaga
vabadussõja ausamba juures. Foto: Erika Prave

Jaaniõhtul pargis sai kuulatavaadata kultuuriprogrammi,
ajada tuttavatega juttu ja
imetleda jaanituld. Foto: Vallo Reimaa

18. juunil tähistati Jõhvi päeva. Vaatamata vihmasele ilmale tuli terve päeva täitnud
meeleolukale üritusele arvukalt uudistajaid ja pidutsejaid. Jõhvi päev avati hirve juures.
Vihmast hoolimata peeti pargis maha hoogne pidu. Fotod: Erika Prave

Foto: Erika Prave

Arengukonverentsil rääkis vallavanem
Jõhvi äsja avatud ja plaanis olevatest
spordiobjektidest ning haridust
puudutavatest plaanidest. Fotol
vallavalitsuse arendusnõunik Rein
Luuse ja vallavanem Maris Toomel.
Foto: Erika Prave

Jõhvi linna Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade
Jõhvi vallavalitsus algatas 22.09.2009. a korraldusega nr 3582 Jõhvi linna Tartu mnt 33 krundi ja lähiala
detailplaneeringu koostamise, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise ja väljastas detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad.
Planeeritav ala hõlmas Tartu mnt 33 krunti (katastritunnus 25301:007:0280) ja läheduses asuvaid tänavate
maa-alasid. Planeeritava ala suurus oli u 0,5 ha. Detailplaneeringu kavandatav tegevus oli kooskõlas 2009.
aastal kehtinud Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud vallavolikogu 21.12.2000. a määrusega nr 31),
mille põhilahenduse kohaselt oli planeeritava maa-ala
juhtfunktsiooniks äri- ja teenindusettevõtete maa.
Aastatel 2009–2022 ei ole Jõhvi vallavalitsusele teadaolevalt planeeringu koostamiseks ühtegi toimingut
tehtud.
Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 kohaselt
võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kinnisasja
omaniku taotlusel. Tartu mnt 33 kinnistu omanik esitas
02.06.2022 taotluse krundi ja lähiala detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks.
Jõhvi vallavalitsus lõpetas 14.06.2022. a korraldusega
nr 548 Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu
koostamise ning tunnistas kehtetuks 22.09.2009. a
korralduse nr 3582 „Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja
lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine“.
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee
(Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-127).
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Mais registreeriti kuue
väikese vallakodaniku sünd:
Adelia Voronina
Mia Kuusik
Grethel Jaanipere
Della Plotnikova
Aleksandr Mitin
Glaid Noel Golovin

Täname

meeleoluka, värvika ja huvitava Jõhvi päeva eest kõiki
korraldajaid, kultuurikollektiive, koostööpartnereid ja
toetajaid.

Eriline tänu kuulub Ilmar Aunale ja Eesti Volga seltsile
retroautode väljanäituse korraldamise eest!
Suur aitäh Rein Luusele Jõhvi arengukonverentsi
korraldamise eest ning Heli Vähile muusikaväljakul
tehtud uhke peoõhtu eest!
Suurim tänu jõhvilastele, kes osalesid!
Jõhvi vallavalitsus

Juunis tähistasid
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:
94
Nina Penezhko
Linda Timusk
93
Maria Shcheberina
Tamara Izmailova
Ilse Rebane
92
Paulina Mitrjaikina
Jelena Tihhomirova
Nataliya Frolkina
90
Olga Petrova
Alexander Shichkov
89
Õilme Tang
Tamara Mozharskaya
Jaan Koovit
Asta Kütt
88
Silvi Niisuke
Vaike Sepp
Nikolay Goppe
Helbe Kriisk
Galina Levitina
Helju-Amanda Kozoreva
Tamara Zaviyalova
Aili Pärnamägi
87
Vanda Yakovleva
Laine Prits
Jevgenia Anfimova
Leida Pärnpuu
Silvi Umblia
Lemmit Toomra
Eha-Hildegard Laanemets
Õilme Alman
Anatoli Tumanov
86
Sõlje-Eliise Mändmets
Zinaida Skrebutene
Vladimir Dorošenkov
Anastasia Bykova
Alevtina Safonova
Milvi Saar
Galina Lipskikh
Virve Pääro
85
Aleksandra Kakurnikova
Valvi Käärt
Lira Zharinova
Vambola-Mati Nõlvak
Anatoly Rumyantsev
Mall Juhkov
80
Heinar Bent
Rita Bogdanova
Matti Uustal
Nikolay Chubsa
Vilorik Kubi
75
Galina Pekarskaja
Alexander Makov
Galina Balatskaya
Galina Timofejeva
70
Sergey Glukhikh
Aleksander Teperik
Viktor Jasjukevitš
Svetlana Šturm
Eha Rooste
Valeri Pugonen
Ljudmilla Larina
Jüri Pertel
Ljudmilla Mišakova
Jüri Turõgin
Galina Shevtsova
Lembit Niinepuu
Liudmila Rumegina
Väino Ernits
Anatoli Radionov
Jüri Schmidt
Vyacheslav Korneev
Alexander Kruglikov
Valeriu Paladiuk
Ivan Klimaševski
Ülo Kaljumäe
Vassili Belkovski
Ljudmila Ivanova
Raissa Barõšnikova
Palume neil, kes ei soovi JT kaudu
õnnitlusi saada, anda sellest teada
telefonil 336 3750 või 508 9468.

Liini teenindab:

KULTUURIKALENDER
• JUULIS
MIHKLI KIRIKUS
XV minifestival „Orelimuusika
pooltunnid“:
• 14. juulil kell 18 Neeme Ots
trompetifanfaaridel ja Tiia Tenno orelil,
• 21. juulil kell 18 Ines Maidre orelil ja
Leena Laas viiulil,
• 28. juulil kell 18 Gustav-Leo Kivirand
ja Aivar Sõerd orelil.
Korraldab Lasnamäe muusikakooli
direktor Erika Jefimova koostöös Jõhvi
muuseumi seltsi ja EELK Jõhvi Mihkli
kogudusega.
PARGIS
• 7. juulil kell 18
Jõhvi pargi suvemuusika. Vene
romanssidega esinevad Merle Lilje ja
Peeter Kaljuste. Tantsudega astuvad
üles naisrahvatantsurühm Tammiku ja
ingerisoomlaste seltsi tantsurühm
• 21. juulil kell 19
Jõhvi pargi suvemuusika. Musitseerib
Laikrete perebänd. Tantsudega astub
üles rahvatantsurühm Jõhvikamoos
• 24. juulil kell 19
Komöödiateatri näidend
„Kui palju maksab mees?“.
Laval Juss Haasma, Marika Korolev,
Karmel Naudre. Piletid Piletilevist.
• 4. augustil kell 18
Jõhvi pargi suvemuusika. Musitseerivad Merike Susi ja Mikk Targo. Tantsudega astub üles naisrahvatantsurühm
Gevi
HEINO LIPU STAADIONIL
• 21. juulil kell 12
Balti U16 meistrivõistlused Eesti, Läti ja
Leedu koondise osalusel.
Oodata on ligi 300 sportlast.
Tulge kaasa elama!

JÕHVI TEATAJA

JÕHVI LENNUVÄLJAL
• 23. juulil Jõhvi lennupäev
Õhusõidukite võistlused ja vigurlend.
Lavaprogramm. Näituse-, kauplemisja lasteala. Robolahingu miniareenid
teaduskeskuselt Ahhaa. TASUTA
• AUGUSTIS
KONTSERDIMAJAS, PARGIS JA
TAMMIKU RAHVAMAJAS
• 5.–7. augustil
XXI külateatrite festival.
Info: www.harrastusteatrid.eu
MUUSIKAVÄLJAKUL
• 13. augustil kell 18.30
Jõhvi suvekontsert: Boney M,
5MIINUST, Clicherik & Mäx.
Piletid müügil Piletilevis, Ticketeris ja
kohapeal.
PARGIS
• 19. augustil kell 19
Eesti taasiseseisvumispäeva kontsert
„Jazzist viidud“. Esinevad Rein Rannap, Maarja-Liis Ilus, Reigo Ahven jt.
• 20. augustil Kirde Rock.
Üles astuvad Jõhvi koolinoorte bänd
Prime Time, Psychoterror, Boamadu jpt.
MUUSIKAVÄLJAKUL
• 27. augustil kell 12 kogu pere metsapäev. Esinevad Duo Ruut ja Curly
Strings. Info: www.erametsaliit.ee
Pargi purskkaevu juures Eesti meistrivõistlused raiespordis.
Info: www.raiesport.ee
Värskeim info ürituste kohta on
Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse
veebilehel www.huvikeskus.info
ning Facebooki ja Instagrami
lehel, samuti valla Facebooki
lehel https://www.facebook.com/
meeldivatekohtumistepaik.

Kehtib alates: 01.07.2022
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JÕHVI BUSSILIIN nr 107
BUSSIJAAM - MEIEREI - KALMISTU - PARGI KESKUS - TAMMIKU - BUSSIJAAM
Väljumise kellaaeg

Peatuse nimi

JÕHVI BUSSIJAAM
JÄRLE
LINDA
MEIEREI
JÕHVI ÄRIPARK
TERVISEKESKUSE
RAHU
JÕHVI KALMISTU
RAHU
POSTKONTOR
PARGI KESKUS
LASTEAIA
KAARE
KAARE KURV
KOOLI
MOONI
KAASIKU
SILLA
TAMMIKU RIST
TAMMIKU PÕIK
TAMMIKU
TAMMIKU PÕIK
TAMMIKU RIST
SILLA
KAASIKU
KOOLI
KAARE KURV
KAARE
LASTEAIA
PARGI KESKUS
POSTKONTOR
RAHU
JÕHVI KALMISTU
RAHU
TERVISEKESKUSE
JÕHVI ÄRIPARK
MEIEREI
LINDA
JÄRLE
JÕHVI BUSSIJAAM

E-R

E-R

E-R,LP

E-R

E-R,LP

E-R

E-R,LP

E-R

E-R,LP

6:30
6:31
6:32
6:33
6:34
6:35
6:36
6:37
6:39
6:40
6:42
6:43
6:45
6:46
6:48
6:50
6:51
6:52
7:00

7:20
7:22
7:24
7:25
7:27
7:30
7:32
7:35
7:36
7:38
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:01
8:02
8:04
8:05
8:07
8:08
8:10
8:13
8:16
8:17
8:18
8:25

8:30
8:32
8:34
8:35
8:38
8:40
8:43
8:44
8:46
8:48
8:49
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:55
8:56
8:57
9:00
9:01
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
9:07
9:09
9:10
9:12
9:13
9:15
9:16
9:18
9:20
9:21
9:22
9:30

11:00
11:02
11:04
11:05
11:08
11:10
11:13
11:14
11:16
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:39
11:40
11:42
11:43
11:45
11:46
11:48
11:50
11:51
11:52
12:00

12:20
12:22
12:24
12:25
12:28
12:30
12:33
12:34
12:36
12:38
12:39
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
12:45
12:46
12:47
12:50
12:51
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:59
13:00
13:02
13:03
13:05
13:06
13:08
13:10
13:11
13:12
13:20

13:50
13:52
13:54
13:55
13:58
14:00
14:03
14:04
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:29
14:30
14:32
14:33
14:35
14:36
14:38
14:40
14:41
14:42
14:50

15:00
15:02
15:04
15:05
15:08
15:10
15:13
15:14
15:16
15:18
15:19
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:37
15:39
15:40
15:42
15:43
15:45
15:46
15:48
15:50
15:51
15:52
16:00

17:20
17:22
17:24
17:25
17:27
17:30
17:32
17:35
17:36
17:38
17:40
17:41
17:42
17:43
17:44
17:45
17:46
17:47
17:48
17:49
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:57
17:58
17:59
18:01
18:02
18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:13
18:16
18:17
18:18
18:25

18:30
18:32
18:34
18:35
18:38
18:40
18:43
18:44
18:46
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52
18:53
18:54
18:55
18:56
18:57
19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:07
19:09
19:10
19:12
19:13
19:15
19:16
19:18
19:20
19:21
19:22
19:30

Märkused:
E-R liiklus toimub tööpäevadel
E-R,LP liiklus toimub iga päev
Riigipühadel kehtib pühapäevane sõiduplaan

Ühekordne paberpilet bussijuhilt ostes 2,00 eurot
Sõidukaardiga: 1) Ühekorra pilet 1,00 eurot
2) Päevapilet 2,50 eurot (automaatne)
3) 5-päeva pilet 6,00 eurot (automaatne)
3) 30-päeva pilet 20,00 eurot (pilet.ee)
Isikustatud sõidukaardiga Jõhvi valla elanikele TASUTA

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus, e-post: info@ivytk.ee

Väljaandja: JÕHVI VALLAVALITSUS ▪ Toimetaja: ERIKA PRAVE ▪ erika.prave@johvi.ee ▪ Trükk: Printall

