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Rahvaküsitlus
linnastaatuse üle
Volikogu kiitis ühehäälselt heaks rahvaküsitluse
korraldamise, et selgitada välja valla elanike arvamus Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise kohta
Jõhvi linnaks.
Volikogu esimees Vallo Reimaa rääkis eelnõud
kommenteerides, et see teema on väga pika ajalooga
ja selle üle on Jõhvis rahvaküsitlusi tehtud varemgi.
„Samas küsimuses korraldati rahvaküsitlus1917. aastal, kui Jõhvi elanikkond avaldas esmakordselt soovi
saada omavalitsuse staatus. 1960. aastal võeti see
ära. 1991.–1992. aastal oli jälle suur rahvaliikumine
ja allkirjade kogumine, et taastada linnaline staatus.“
2005. aastal sai Jõhvist taas vald. „See oli Jõhvi
arengus keeruline punkt,“ selgitas Reimaa. „Teadvustasime selgelt, et see otsus on ajutine, aga see oli linna
arenguks vajalik. Lootsime, et saame linnaks tagasi niipea, kui seadust muudetakse, aga see ei toimunud nii
kiiresti.“ Tema sõnul võiks maakonnakeskus olla linna
staatuses, sest see annaks Jõhvi arengule uue tõuke.
2017. aastal ellu viidud haldusreformiga muudeti
üht seaduse punkti selliselt, et linna territooriumil
tohib asuda ka küla. „See lõi ka Jõhvile võimaluse
taastada vana nimetus,“ ütles Reimaa. Ta tunnustas
Keskerakonda, kes tegi kolm aastat tagasi katse Jõhvile
taas linna nimi anda. „Minu arvates oli see tänuväärne
katse. Paraku sai sellele saatuslikuks ülepolitiseerimine
ning see ei õnnestunud. See ei tööta siis, kui see on
ühe erakonna mõte. Praegu tundub aga, et volikogus
on lai toetuspind olemas. Seetõttu on päevakorras rahvaküsitluse korraldamine, et saada teada, kas ka rahvas
toetab. Mul on suur lootus, et volikogu on võimalikult
ühtselt seda meelt, et näidata rahvale eeskuju,“ rääkis
Reimaa volikogus enne hääletust.
Volikogu keskerakondlasest liige Aleksei Naumkin
sõnas, et küsimuse tõstatamine volikogus on väga
tore. „Kui meie kolm aastat tagasi seda küsida proovisime, oli riigikogu valimiste aeg ja inimesed vaatasid,
et see on osa valimiskampaaniast. Loodan, et rahvaküsitlus õnnestub. On ilusam, mõistlikum ja uhkem, kui
inimesed toetavad seda ja meid kinnitatakse tulevikus
Jõhvi linnaks,“ ütles Naumkin.
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Rahvaküsitlus toimub
20.–29. juunini
Volikogu otsustas, et 20.–29. juunini toimub rahvaküsitlus, kus palutakse Jõhvi valla elanikel vastata
küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse
liigi muutmist Jõhvi linnaks?“.
Küsitlus toimub veebis ja kolmes hääletuspunktis.
• Veebikeskkonnas VOLIS algab küsitlus 20. juunil
kell 00.01 ja lõpeb 29. juunil kell 23.59.
Paberil küsitluslehel saab vastata järgmistes
hääletuspunktides:
• Jõhvi vallavalitsuses (Kooli 2)
20.–22. juunini ja 27.–29. juunini.
Hääletuspunkt on 22. juunil
avatud kella 8.00–12.00 ja ülejäänud
küsitluspäevadel 8.00–16.30, lõuna 12.00–12.30;
• Tammiku rahvamajas (Tammiku alevik, Tamme 17)
21. juunil kella 10.00–13.00 ja 28. juunil
kella 15.00–19.00;
• Jõhvi muusikaväljakul (Pargi 40k)
29. juunil kella 16.00–19.00.
Kui vastatud on nii elektrooniliselt kui ka küsitluslehel,
siis loetakse kehtivaks küsitluslehe tulemus ja elektrooniliselt antud hääl tühistatakse.
Rahvaküsitluse tulemused kinnitatakse volikogu
otsusega.
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Staadioni avamisel
loodetakse rekordit
Uue staadioni avamisel võib Jõhvi publik olla tunnistajaks
Eesti rekordi sünnile 4 × 100 meetri teatejooksus, mille stardis on teiste seas maailma neljas välejalg Karl Erik Nazarov.
Lisaks sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel sprindis
neljandaks tulnud Nazarovile tuleb 21. juunil Jõhvi võistlema
teisigi kuulsusi.
Staadioni avamisel võisteldakse kokku 12 kergejõustikualal.
„Korraldajana luban, et võistluse tase saab olema eeskujulik,“
ütles kergejõustikuliidu juhatuse liige Mati Lilliallik, kes on
korraldanud Eestis palju rahva- ja tippspordiüritusi, muu hulgas
Euroopa kergejõustikuvõistlused Tallinnas.
„Staadion on teil uhke ja ilus, sportlastele kindlasti meeldib,“
ütles Lilliallik. Ta tõdes, et tegelikult ongi just sportlased need,
kes areenile hinnangu annavad.
Ida-Virumaal ei ole umbes kümme aastat ühtegi kõrgel tasemel kergejõustikuvõistlust olnud, seepärast peaks ka publikul
selle vastu huvi olema, arvas Lilliallik. „Eks iga areen vajab
turundust ning üks heal tasemel võistlus tõmbab sellele kindlasti tähelepanu. Pealegi väärib Eesti suuruselt teine maakond
korralikku võistlust,“ sõnas ta.
Staadion kannab Virumaalt sirgunud Heino Lipu nime ja
avavõistlused toimuvad spordisangari sajandal sünniaastapäeval.
JT

Jõhvi kergejõustikuõhtu
18.00
18.05
18.10
18.25
18.30
18.40
18.55
19.20
19.30
19.35
19.40
19.45
20.00
20.05
20.25
20.35
20.45

võistlusõhtu kava tutvustus
4 × 100 m teatejooks
avatseremoonia
kettaheide U18 ja U20
kaugushüpe
200 m jooks
autasustamine ja muusikaline vahepala
800 m jooks
kõrgushüpe
kolmikhüpe
800 m
odavise
110 m tõkkejooks
autasustamine ja muusikaline vahepala
100 m tõkkejooks
100 m jooks
autasustamine ja ansambel Boamadu

Uus staadion. Foto: Kalle Pärt

18. juunil toimuv Jõhvi päev
pakub toredat tegevust
Jõhvi päev, mida tänavu tähistatakse 18. juunil, on pühendatud Jõhvi taasiseseisvumise
30. aastapäevale.
„See on üks tore päev, mis on mõeldud Jõhvile
ja jõhvilastele,“ ütles üks ürituse korraldajatest
Anne Uttendorf.
Jõhvi päev algab hommikul kell 10 vapilooma
teretusega ja lõpeb tantsuõhtuga ansambli The
Swingers rütmis. Vahele mahub nii tõsisemaid üritusi, näiteks mälestusküünalde süütamine endiste
omavalitsusjuhtide ja kultuuritegelaste haudadel,

kui ka mitmekesist meelelahutust. Raamatukogus
saab tutvuda vanade Jõhvi piltide näitusega ja
Keskväljakul endisaegsete Volgadega.
Akadeemilisem osa on vallavalitsuse saalis
toimuv Jõhvi arengukonverents. Vallavanem Maris
Toomel ütles, et arengukonverentsi idee sündis
koostöös ettevõtjatega – ühisel ümarlauakohtumisel kerkis üles nii palju arutamist vajavaid
teemasid, et neist otsustati põhjalikumalt rääkida
konverentsil. „Need on Jõhvi jaoks väga olulised
küsimused: üldplaneeringu koostamine, millega

praegu tegeldakse, tulevased arenguprojektid,
kood/Jõhvi kooli töö jne. Küsimuse all on see,
kuidas muuta Jõhvi atraktiivsemaks elu- ja tööpaigaks. Jõhvi on keskus ning kui keskusel läheb
hästi, läheb hästi ka maakonnal,“ ütles Toomel ja
kutsus jõhvilasi põneval konverentsil osalema.
Kell 17 algab muusikaväljakul kontsert, mudilased saavad lustida lastealal ning põnevust
pakub Aita ja Vello Vaheri trikikool.
Jõhvi päeva kava on ajalehe leheküljel 6.
JT
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Hankele laekus
kümme pakkumust
Jõhvi valla teede ja tänavate hooldamisest on huvitatud
kümme ettevõtet, selgus mai lõpus lõppenud hankel.
„Nii suurt huvi valla teede ja tänavate hooldamise vastu
pole varem kunagi olnud,“ kommenteeris abivallavanem
Arvo Aller. Tema hinnangul näitab see, et hanke jagamine
kaheksaks osaks on end õigustanud. „Nii saavad osaleda
ka väiksemad firmad, kellele teatud osade hooldamine on
jõukohane. Väiksem ettevõte suudab korras hoida enda
osa ja teha seda kvaliteetselt,“ ütles Aller.
Kogu valla territooriumi hooldusest ehk hanke kõigist
kaheksast osast ei olnud huvitatud ükski ettevõte. Kolm
ettevõtet soovis hooldada kuut osa ja üks ettevõte vaid
üht osa.
„Positiivne on see, et iga hankes välja kuulutatud osa
soovib hooldada mitu firmat, nii et konkurents on olemas,“
ütles Aller. Ta avaldas lootust, et hanke võitjad selguvad
juunis ja peagi pärast seda saab sõlmida lepingud. „Kõige
olulisem on, et valla teed, tänavad ja haljasalad oleksid
kvaliteetselt hooldatud.“
OÜ N&V hankel ei osalenud.
JT

Jõhvi põhikooli laulu- ja tantsupeol
„Rõõmulust“ esines 21 laulu- ja tantsukollektiivi. Kontserdimajas toimunud peol
näitasid end kooli kõik koorid, ansamblid,
tantsu- ja rahvatantsurühmad ning neile
elas kaasa saalitäis rahvast.
Külalisena astus üles lastevanemate tantsurühm Jõhvikamoos ja Jõhvi gümnaasiumi rühm Jõhvikas. Peole pani meeleoluka punkti õpetajate rahvatantsurühm
Kuremari. Tantsud ja laulud olid selgeks
õpetanud Küllike Šapovalov, Tiina Aasmäe, Diana Vähk, Katrin Rõõmus ja Taivo
Aljaste.
Jõhvi kool laulupidu toimus 28. korda.

Algklasside tüdrukute
tantsukava „Meie lemmikud“.

LÜHIDALT VOLIKOGUST

Foto: Erika Prave

Volikogu komisjonide juhtide
töötasu
Volikogu täiendas määrust „Volikogu liikmetele
tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse
määramise ja maksmise kord“.
Volikogu liige Paul Paas selgitas, et lisatud punktiga
määratakse kindlaks, et volikogu komisjoni esimehele, kes on samal ajal ka mõne teise komisjoni
aseesimees ning juhatab esimehe ja aseesimehena
ühes kalendrikuus mitme komisjoni koosolekuid,
makstakse vaid komisjoni esimehe tasu. „Tegemist
on täpsustusega ja tegelikkuses pole seni sarnast
olukorda olnud, aga muudatus on vajalik edaspidiste vaidluste vältimiseks,“ ütles Paas.

Vaba päeva võimalus
Muudeti volikogu ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korda, et anda vallavalitsuse liikmele
võimalus võtta vaba päev, kui tema tööalane lähetus langeb puhkepäevale.

Piletihinnad ja sõidusoodustus
Volikogu kehtestas valla avalike bussiliinide sõidupileti hinnad ning sõidusoodustuste saamise
tingimuse ja korra. „Vald korraldab hanke bussiliini
nr 107 jaoks ja kord puudutab just seda,“ selgitas
abivallavanem Arvo Aller eelnõud kommenteerides.
Jõhvi elanikud saavad bussiga nr 107 sõita tasuta.
Selleks tuleb osta 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. Elektroonilise sõidukaardi kasutamisel maksab ühekorrapilet 1 euro, päevapilet 2,50 eurot, viie
päeva pilet 6 eurot ja 30 päeva pilet 20 eurot.
Tasuta sõidu õigus on ühistranspordi seaduse järgi
lapsel, kes ei ole õppeaasta 1. oktoobriks saanud
seitsmeaastaseks, ja lapsel, kelle koolikohustuse
täitmise alustamine on edasi lükatud; samuti kuni
16-aastasel puudega isikul, 16-aastasel ja vanemal
sügava puudega isikul, raske nägemispuudega isikul, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal
või puudega isikut saatval juht- või abikoeral.
Lisaks on tasuta sõidu õigus relvakonflikti või püsiva
vägivalla piirkonnast põgenenud ja Eestis ajutise
kaitse saanud välismaalasel ajutise kaitse kehtivuse ajal.
Sõidusoodustuseks annab õiguse isikustatud elektrooniline sõidukaart, mis kehtib ainult koos isikut
tõendava dokumendiga.

Raha lammutamiseks
Volikogu garanteeris 6000 euro suuruse omaosaluse kavandamise 2023. aasta eelarvesse, et lammutada valla omandis olevad garaažid Pargi tn
23 ja Kose külas Metsa tn 9 asuv katlamaja koos
korstnaga. Vallavalitsus plaanib nendeks töödeks
küsida toetust.
JT

Juuni algul istutatakse 12 000 lille
Juuni algul istutatakse Jõhvi lillevaasidesse, amplitesse ja peenardesse 12 000 suvelille, edaspidi on kavas linnapilti rohkem
püsikutega kaunistada.
Ka sel aastal istutatakse tavapärased ilmastikukindlad ja vähem
hooldust vajavad tageetesed ning väikeseõielised begooniad, amplitesse pannakse ripp-petuuniad.
„Hariduse tänava uue promenaadi lillekastid täidame tänavu
esmakordselt taimedega. Plaanime sinna dekoratiivseid püsikuid,
nende hulgas kindlasti kõrrelisi,“ ütles vallavalitsuse heakorra- ja kalmistuspetsialist Liivi Mölder. Tema sõnutsi on vallal plaanis kasutada
püsikuid lillepeenardes aina enam.
„Soov on suvelilled aegamisi püsikutega asendada, sest nende
hooldamine on lihtsam ja kulusid selle võrra vähem – ei ole igal aastal
vaja uusi lilli istutada. Hea oleks, kui linnas igal pool kuni sügiseni
midagi õitseks,“ ütles Mölder.
Praegu on püsikuid istutatud ringristmikute peenardesse: seal
võis varakevadel näha krookuseid ning nende järel tulpe ja nartsisse.
Juuni alguses lisatakse sinna ka suvelilli.
Kevadel pandi mulda 4600 võõrasema.
Lillede istutamise ja hooldamisega tegeleb vallas praegu OÜ N&V,
kes võitis kolm aastat tagasi vastava hanke summas 176 000 eurot.
Lilletaimede hinnatõusu ei ole Jõhvi sel kevadel veel tunda saanud, sest firma tellis taimed juba sügisel ära. Liivi Möldri sõnul on
N&V kinnitanud, et tuleb tänavu lillede istutamise ja hooldamisega
eelarve piires toime.
JT

Ringristmike haljasaladel õitsevad püsikud. Foto: Erika Pravew

Surnuaia korrastamine jätkub
Sügisel alustatud kalmistusiseste kõnniteede rekonstrueerimisega jätkatakse
kevadel, järjekorras on ka kahe veevõtukoha rajamine.
„Kuna sügisel tuli lumi varakult maha,
lükkus kõnniteede ehitus kevadesse,“ ütles
vallavalitsuse heakorra- ja kalmistuspetsialist
Liivi Mölder. Kalmistu kõnniteed rekonstrueeritakse, paigaldatakse äärekivid ning
prügikastidele rajatakse betoonalused.
Rakvere tänavast kabelini ulatuvat tänavakividest kõnniteed pikendatakse kuni kalmistu vana osa lõpuni. Mölderi sõnul muudab kõnniteede korrastamine kalmistu ilme
kindlasti paremaks.
Samuti on sel aastal plaanis ehitada
kalmistu uude ossa kaks lisaveevõtukohta.
„Praegu on kalmistul vaid üks kaev ja sealt
on tülikas vett surnuaia kaugematesse osadesse tassida,“ ütles Mölder.

Vallavalitsus tellis kalmistu korrastamise
projekti eelmisel sügisel. Selle kogumaksumus on umbes poolteist miljonit eurot, kuid
et sellist summat vallal kohe kasutada ei ole,
korrastatakse kalmistut etapikaupa.
Projekti koostamisel arvestati, et kalmistul kehtib kinnismälestise kaitsevöönd
ja seal paiknevad kultuurimälestiste registrisse kantud objektid.
Projekti kohaselt on vallavalitsuse eesmärk optimaalsete kuludega rekonstrueerida
ja parendada kalmistu taristut selliselt, et
tulemus oleks esteetiline, kultuuripärandit
väärtustav, mugav, vastupidav ja kauakestev.
Ette on nähtud kalmistusiseste teede
ja jalgradade, haljasalade, jäätmekäitluse ja
infomajanduse korrastamine, valgustuse ja
piirete rajamine, välimööbli paigaldamine
ning veevõtukohtade rekonstrueerimine.
JT

Kalmistu prügikonteineritesse tuuakse
endiselt ehitusprahti. Liivi Mölder
nentis, et olme- ja ehitusprügi toomine
kalmistu konteineritesse on hooajaline
– see hoogustub kevadel, kui algavad
remonditööd.
„Mulle tundub, et sinna tuuakse
jäätmeid kogu maakonnast. Paigaldatud
kaameratest ei hoolita,“ tõdes Mölder.
Jõhvi kalmistul on kakskümmend
kaks 2,5kuupmeetrist ning kaheksa
0,8kuupmeetrist prügikonteinerit. Alates
aprillist on vallavalitsus tellinud nende
tühjendamise kaks korda nädalas.
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Kes on vabatahtlik seltsiline?
Loodan, et ka sulle on kõrvu jäänud sõnapaar
„vabatahtlik seltsiline“. Oled sa aru saanud,
kes see on ja mida see tähendab? Kui ei, siis
loe siit.
Vabatahtlik seltsiline on vähemalt 16aastane
inimene, kes on nõus oma vaba aega panustama
teiste inimeste heaks: käima koos jalutamas, juttu
rääkimas, vajadusel poes või arsti juures; lühidalt
öeldes aitama inimest, kes enam ise päris üksi
hakkama ei saa või vajab lihtsalt kedagi, kellega
suhelda.
Vabatahtlike seltsiliste projektis otsime üle
Eesti inimesi, kes vajavad seltsi, ja inimesi, kes on
nõus seltsi pakkuma, et tuua teiste inimeste ellu
rõõmu.
Millised on osalemise tingimused? Abivajaja
on meie projektis see, kellel on vanust üle 65 aasta,
või erivajadusega täiskasvanud inimene. Vabatahtlikuks saab alates 16 eluaastast ja tingimuseks on
soov teisi aidata.
Kuidas garanteerime inimeste turvalisuse?
Enne kui vabatahtlik seltsiline saab tegevust alustada, peame temaga vestluse ja teeme taustakontrolli. Seega esimese sammuna anna meile oma osalemissoovist märku ja siis saame täpsemalt rääkida.
Ida-Virumaal on praegu juba peaaegu 20 inimest, kelle päevadesse on vabatahtlik seltsiline
vaheldust toonud, ja see rõõm mõlema poole
silmades on lihtsalt kirjeldamatu. Iga päevaga
veendun aina rohkem, kui vajalik see projekt on.
Tänan kõiki, kes te olete juba nõu ja jõuga
meiega kampa löönud! Sügav kummardus teile
kõigile! Koostöös peitub jõud!
Kutsun üles andma teada inimestest, kes vajavad seltsilist või abi, ja samuti pakkuma end vabatahtlikuks seltsiliseks.
Koos suudame rohkem ja toome üksteise päevadesse rõõmu!
Täpsem info telefonil 525 4590 (Margit Maksimov) ja kodulehel https://kodukant.ee/seltsiline.
Projekti viib ellu Eesti külaliikumine Kodukant.
MARGIT MAKSIMOV
projekti koordinaator
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Kaasava eelarve
kasutamiseks laekus
seitse ideed
Tänavu sai kaasava eelarve ideid esitada SPOKU infosüsteemi
kaudu ja seega oli ettepanekute tegemise võimalus vaid Jõhvi
valla kodanikel.
„See süsteem tegi eelkontrolli ära ning registreeris vaid vallakodanike ettepanekud. Väljastpoolt Jõhvit ettepanekut teha ei
saanud, ehkki soovijaid oli,“ ütles vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja
spordinõunik Maria Laanemäe. Lisaks sai ideid esitada paberil ja
seda võimalust kasutas üks jõhvilane.
Ühtekokku laekus kaasava eelarve kasutamiseks seitse mõtet.
Pakuti välja, et tuleks investeerida Kose külaplatsi, Kahula seltsimaja
ja Jõhvi kalmistu korrastamisse, teha surnuaiast droonifotod, mis
annaks seal toimuvast täpsema ülevaate, paigutada linna toidujagamiskapid, ehitada avalik WC ja rajada armunute väljak.
Komisjon asub ettepanekuid vaagima ja otsustab, milliste teostamiseks saab kaasavat eelarvet kasutada.
Kaasava eelarve ideede elluviimiseks on ette nähtud
22 000 eurot, sealjuures ühe ettepaneku elluviimise hinnanguline
maksumus on vähemalt 5000 eurot (käibemaksuta). Ettepanekuid
võib esitada iga vähemalt 16aastane inimene, kelle elukoht on
Jõhvi vallas.
JT

Vabatahtlike seltsiliste ja seltsi soovijate ühine aeg
kohvikus möödus linnutiivul. Foto: erakogu

KOOS KOHVIKUS
Vabatahtlikud seltsilised kohtusid hiljuti kohvikus, et vahetada muljeid ühistest ettevõtmistest. „Soov on nii seltsi pakkujate kui ka seltsi otsijate võrgustikku laiendada
ja oluline on, et inimesed tunneksid üksteist. Nii on seltsi pakkujatel võimalik oma
aega paremini planeerida ja vajaduse korral saab ka lihtsamini asendajaid leida,“
ütles Maksimov. Sealjuures võib üks ja sama inimene olla nii seltsi pakkuja kui ka
abivajaja. Näiteks üks proua vajas abikäsi linnumaja ehitamiseks, ent ise oleks ta
heameelega valmis mõne üksindust tundva inimesega jalutama või juttu puhuma.
Maksimov ütles, et väga oluline on jõuda üksi elavate inimesteni, kelle suhtlusring
on ahtake. „Sellises olukorras võib tegelikult olla ka koos perekonnaga elav eakas,
sest inimesed on nii hõivatud, et ei leia suhtlemiseks aega,“ sõnas Maksimov. Ta
julgustas endast teada andma nii seltsi pakkujaid kui ka seltsi otsijaid.

P I LT U U D I S
Tehti ära!

Talgupäeva „Teeme ära!“ raames tuli kodulinna puhtuse eest hoolt kandma suur hulk
inimesi. Koristustöödega olid ametis Jõhvi
põhikooli ja gümnaasiumi pere ning vallavalitsuse töötajad, Facebooki videos aga kajastasid
oma talgutöid pargis volikogu Keskerakonna
fraktsiooni liikmed koos eakatega.

Põhikooli pere koristas
Gümnasistide saak koristuspäeval
gümnaasiumi ümbruses ja pargis. Foto: erakogu hiietammiku ümbrust. Foto: erakogu

Muuseumiöös oli unistusi

Tänavuse muuseumiöö teema oli „Öös on
unistusi“. Jõhvis oli ajaloohuvilistel võimalus
kuulata põnevaid ettekandeid Anneli Leinilt,
kes tutvustas oma fotokogu teise maailmasõja
eelsest Jõhvist, ning Vallo Reimaalt, kest rääkis
Jõhvi kihelkonnas elanud ajaloolistest isikutest ja Jõhvist läbi sõitnud kuulsustest ning
nende unistustest. Kirikus andsid klassikalise
muusika kontserdi Svetlana Kekiševa, tema
õpilased Sofia Kulikova ja Milana Matrosova
ning akadeemilise vokaallaulu õpilane Artjom
Smirnov (õpetaja Rena Bõkova). Muuseumihoidja Reet Kaldur korraldas kiriku kantseleis
nii noortele kui ka täiskasvanutele põneva
ajaloo-töötoa. Külalistele olid avatud kirikutorn ja muuseum.
Jõhvis said muuseumiööst osa 248 inimest.

Anneli Lein tutvustas
oma fotokogu.
Foto: Jõhvi muuseumi selts

Kuvatõmmis videost

Aasta kooli finaalis

Jõhvi gümnaasium pääses taas kord haridusja teadusministeeriumi väljakuulutatud aasta
kooli konkursi finaali. „See on ülimalt suur
tunnustus kooliperele ja väga tore oli teiega
tutvuda,“ ütles aasta kooli projektijuht Kadri
Ratas.
Konkursil osalemiseks tegid õpilased meeskonnatööna kooli tutvustava video, mida näidati
ETV saates „Terevisioon“ ja millele said toetajad oma hääle anda. Kui komisjon valib Jõhvi
gümnaasiumi 31 kandidaadi hulgast esikümnesse, siis otsustatakse võitja just laekunud
toetushäälte järgi.

Teadushuvikooli saab
õppima sügisel
Vene põhikooli B-korpusesse rajatud teadushuvikooli projekt
lõppes ametlikult märtsis, lapsed saavad põnevas keskuses
tegutsema hakata alates sügisest.
Laste teadushuvi arendamise keskuse rajamiseks sai vallavalitsus Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist ligi 207 000 eurot,
valla omaosalus oli 23 000 eurot.
„Saan öelda, et projekt on ametlikult valmis ja vahe-eelarve
kinnitatud. Ukrainas käiva sõja pärast on Eesti-Vene piiriülese projekti asjaajamine muutunud keerulisemaks,“ rääkis vallavalitsuse
haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria Laanemäe. Ta tõdes, et
ei ole teada, kui palju võtavad aega rahalised ülekanded – vallavalitsus on vajalikud kulutused teinud ning ootab programmist
tagasimakseid.
„Tõepoolest, remont on ruumides tehtud, mööbel on ostetud
ja paigas, hiljuti sain tollist teate, et meie USAst tellitud robot on ka
Eestisse jõudnud ja saame selle varsti kätte,“ loetles Laanemäe. Tegemist on kasvuhoonerobotiga, mis külvab ja kastab, väetab ja rohib.
Kuna hoone B-korpuses käib praegu varuväljapääsu ehitamine,
ei ole teadushuvikooli võimalik enne sügist avada.
„Eks me peame suvel vaatama, mida veel keskusesse juurde on
vaja, ja siis saame hakata toimetama,“ sõnas Laanemäe.
Umbes 400ruutmeetrise keskuse rajab vallavalitsus vene põhikooli B-korpusesse, mis jäi pärast ümberehitust 2018. aastal tühjaks.
Huvikooli koonduvad loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna huviringid. Lisaks looduslaborile tulevad ruumid
tehnoloogia- ja robootikaringi jaoks.
Keskus on mõeldud kasutamiseks valla koolidele ja
lasteaedadele.
JT

Bussijaamas avati
reisiraamatukogu
Raamatukogude aasta raames avati Jõhvi bussijaamas sarnaselt
Tallinna, Tartu ja Rakverega reisiraamatukogu, kust reisijatel on
võimalik lugemiseks meelepärast kirjandust kaasa võtta.
„Tänavune raamatukogude teema-aasta sobib hästi raamatukogude mõiste ja piiride nihutamiseks. Raamatukogud on oluline
ning vahetu võrgustik, kus peituvad suured võimalused,“ sõnas
kultuuriminister Tiit Terik. „Teel olles kipume unustama, et võiksime kiirustamise asemel võtta aja endale, panna käest telefoni
või arvuti ning hoopis raamatut lugedes mõtet puhata. Julgustan
seega kõiki teelisi kasutama reisiraamatukogude võimalusi ning
bussisõitu raamatu seltsis veetma,“ lisas Terik.
Bussijaama raamaturiiulitel olevaid teoseid võivad reisijad
endale sõiduks tasuta kaasa võtta. Pärast sõitu raamatut tagastama
ei pea, kuid selle võib jätta mõne teise bussijaama raamaturiiulisse,
kui see seal olemas on.
Reisiraamatukogusid varustab Eesti hoiuraamatukogu, mis
talletab Eesti teistest raamatukogudest, asutustelt ja eraisikutelt
saadud säilitamist väärivat kirjandust.
„Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Rakvere bussijaamad on ühed suurimad
Eestis – sealt liigub aastas läbi umbes kolm ja pool miljonit reisijat.
Seega on äärmiselt tore, et saame üheskoos pakkuda lugemisrõõmu
nii suurele hulgale inimestele ja muuta reisimise veelgi nauditavamaks,“ ütles T grupp OÜ omanik Hugo Osula.
Samalaadsed raamaturiiulid on varem avatud Tallinna lennujaamas, Valga raudteejaamas ning Tori, Are ja Pärnu bussijaamas.
Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti
rahvusraamatukogu.
STINA PLEY
raamatukogude aasta kommunikatsioonispetsialist
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Uued juhid

Saame tuttavaks
uue noorsootöötajaga

Mais asus tööle mitu uut vallaasutuse juhti. Ajasime nendega juttu
vahetult pärast ametisse astumist, et rääkida lühidalt plaanidest.
Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse direktoriks valis
komisjon viie kandidaadi seast seni samas
asutuses kunstilise juhi ametis olnud Kristo
Kõrgnurme.
Kõrgnurm tõdes, et tema eelkäija Anne
Uttendorf tegi väga suurepärast tööd ja kõigi
kohustuste ülevõtmine vajab aega.
„Mul ei olnud mingit ambitsiooni Anne
kohta endale saada, aga kui konkurss välja
kuulutati, mõtlesin, et mitmekesistan kandideerimisega valikut,“ ütles Kõrgnurm. Poolteist
aastat tööd kultuuri- ja huvikeskuses oli talle
andnud sellest tööst hea ülevaate.
„Minu soov on, et meie ringijuhid töötaksid nii eesti kui ka vene keeles, andes lastele
niimoodi võimaluse huvitegevuses osaledes
ka keelt õppida. Soovin lapsevanemate seas
teha küsitluse, et saada teada, milliste ringide
vastu oleks veel huvi, ning võimaluse korral
neid pakkuda,“ rääkis Kõrgnurm. Ta tunnistas,

et sobiva väljaõppega inimesi, kes oma muu
töö kõrvalt oleksid nõus lapsi juhendama, ei
ole lihtne leida.
Kuna kultuuri- ja huvikeskuse kanda on ka
valla kultuuriürituste korraldamine, lubas Kõrgnurm, et seniste traditsiooniliste ja jõhvilaste
seas omaks võetud üritustega jätkatakse, kuid
kindlasti on ka uusi mõtteid.
Ainar Sepnik

Toomas Nõmmiste

Kristo Kõrgnurm.
Fotod: erakogu

Jõhvi spordikooli uus direktor Toomas Nõmmiste ütles, et tema plaan on spordikoolis
õpilaste arvu suurendada ning erialade valikut mitmekesistada. „Alustame neist, mille
harrastamiseks on juba tingimused olemas,
näiteks tüdrukute korvpall ja lauatennis. Viimatinimetatu jaoks tuleb küll treener alles leida,“
ütles Nõmmiste. Ta lisas, et soovib spordikooli direktorina levitada liikumisharjumusi
ka täiskasvanute seas. „Soovin õpilaste kaudu
jõuda ka nende vanemateni. Kavas on korraldada spordikooli õpilaste vanematele näiteks
perepäevi – erinevaid põnevaid liikumisüritusi
staadionil või pargis.“
Juba septembri algul korraldab spordikool
lahtiste uste päeva, kus kõik soovijad saavad
tulla spordikooli võimaluste ja erialadega tutvuma. Et spordikoolis tehakse head tööd ja
õpilased osalevad edukalt võistlustel, soovib
ta sellest edaspidi ka rohkem teada anda.

Edu tõstjad võistlesid
Käärikul
Kuni 17aastaste Eesti tõstmismeistrivõistlustel saavutasid
spordiklubi Edu noored taas häid tulemusi.
Kuni 59 kg kaaluvate tüdrukute seas võitis Marta Tõnurist tulemusega 85 kg (rebimine 40 ja tõukamine 45 kg).
Möödunud aastal Euroopa meistrivõistlustel kolmanda
koha saanud Emeli Raud oli tugevaim kuni 76 kg kaaluvate
neidude hulgas tulemusega 147 (65 + 82) kg.
Mitu rekordit tegi kuni 81 kg kaaluvate sportlaste seas
Aleksei Kuzmin. Tema kahe ala summa oli 250 kg, sealhulgas Eesti rekordid rebimises 110 ning tõukamises 135 ja
140 kg, kokku 245 ja 250 kg.
96 kg kaalukategoorias võitis Dmitri Dodonov tulemusega 150 kg.
Noori treenib Aleksandr Rumjantsev.
JT

Kikkpoksijatele tuli
meistritiitel
Tartus peetud Eesti meistrivõistlustel kikkpoksis võitsid
pordiklubi Banzai sportlased neli auhinnalist kohta. Noori
treenib Sergei Ivanõtšev.
Kuni 67 kg kaaluvate juunioride seas tuli Eesti meistriks
Maksim Lupanov. Pronksmedali võitsid Timofei Logino
(kuni 32 kg kaaluvate 7–8aastaste kadettide seas), KevinRene Figlovksi (9–10aastased kadetid, absoluutne kaalukategooria) ja Maksim Zimnitski (11–12aastased kadetid,
absoluutne kaalukategooria).
Võistlusel osalesid sportlased 12 klubist.
JT

Ainar Sepnik asub juhtima päris uut asutust
Jõhvi Sport, mis kanti äriregistrisse tema esimesel tööpäeval. Selle allasutuse ülesanne on
hallata Jõhvis olevaid spordiobjekte.
Sepnik ütles, et tema eesmärk on hoida
valla spordiobjektid sellises korras, et inimesed tahaksid seal hea meelega sportimas käia.
„Ma ei luba mingeid õhulosse – kui lubaduse
annan, siis seda ka teen. Mõnes mõttes tuleb
tegeleda ka tulekahju kustutamisega, näiteks
kettagolfirada vajab kiiresti kordategemist, et
seal saaks tegutseda,“ ütles Sepnik.
Uue asutuse käimasaamine tähendab muu
hulgas dokumentatsiooni loomist ja meeskonna moodustamist. „Kindlasti teeme ka
kodulehe, kust saab vajalikku infot. Sest lisaks
sellele, et spordiobjektid on heas korras, peab
inimene ka teadma, kus need asuvad ning millal
ja mismoodi neid kasutada saab.“
Sepnik ütles, et prioriteet on uus staadion ja
kõik sellega seonduv. „See on ikka suurepärane,
kui saab teha tööd täiesti uue staadioniga – kui
paljudel sellist võimalust on?“ Ta rõhutas, et
kui staadion ei ole parajasti mõne võistlusega
hõivatud või broneeritud, on see jõhvilastele
kasutamiseks lahti. Hommikupoolikuti on seal
praegu kehalise kasvatuse tunnid.
Sepnik pani jõhvilastele südamele, et uut
staadioni peab väga hoidma. Muru kaitsmiseks
tohivad seal esialgu vutti mängida vaid kuni
13aastased.
Staadioni täpsemad kasutustingimused
selguvad peagi.

Spordikooli
ujujad võistlesid
edukalt
Eesti noorte ja juunioride pikaraja meistrivõistlused olid Jõhvi
spordikoolile edukad – ületati
end, püstitati isiklikke rekordeid
ja saavutati kohti pjedestaalil.
Nagu võistlustel ikka, oli rohkelt ärevaid hetki, aga ka rõõmuhõiskeid nii võistlejatelt kui ka
pealtvaatajatelt. Kokkuvõttes said
Jõhvi noored ujujad neli kuld-,
kolm hõbe- ja kaks pronksmedalit.
Osales seitse meie ujujat, kes
olid täitnud osavõtunormatiivid.
Kõige edukam oli juunioriklassi kuuluv Violanta Gurjanova (2006), kes astus poodiumile
kuuel korral: ta võitis neli kulda
(juunioride Eesti meister 200 m
rinnuli-, 800 m vabalt-, 200 m
selili- ja 400 m kompleksujumises)
ning kaks hõbemedalit (200 m liblik- ja 200 m kompleksujumises).
Pavel Borissov (2005) oli 100
m seliliujumises teine, 50 m selili- Violanta Gurjanova ja treener
ujumises kolmas, 50 m vabaltuju- Andrei Divissenko. Foto: erakogu
mises viies ja 200 m seliliujumises
kuues.
Alessandra Zaidentsal (2008) saavutas 200 m rinnuliujumises kolmanda,
100 m rinnuliujumises neljanda ja 400 m kompleksujumises kuuenda koha.
Isiklikke rekordeid tegid ja palju väärtuslikke kogemusi hankisid ka Deniss
Sterlikov, Vjatšeslav Baranovski, Pavel Puhtejev ja Jelizaveta Zitkova.
NATALJA VOSS
treener

JT

Foto: erakogu

Minu nimi on Saskia Rosentau ning olen pärit heade
mõtete linnast Tartust. Eelmisel õppeaastal asusin õppima
Tartu ülikooli Narva kolledžisse, valides eriala, mis mind
kõige rohkem kõnetas – noorsootöö.
Esimesed kuud Narvas olid keerulised, sest jätsin kodulinna oma sõbrad ja hobi, milleks on tantsimine. Lisaks kartsin, et Ida-Virumaal saab takistuseks keelebarjäär, kuna vene
keelt ma veel hästi ei mõista. Nüüdseks olen aga uute oludega
kohanenud ja tunnen end Virumaal väga hästi.
Lisaks õppimisele ülikoolis asusin aprillis tööle Jõhvi
avatud noortekeskusesse. Leian, et õppimine ja töötamine
samal ajal ning samas valdkonnas toetavad mind noorsootöötajana paremini. Koolist omandatud teadmisi saan noortekeskuses praktiliselt ära kasutada ja vastupidi. Usun, et tänu
sellele kooskõlale saab minust tulevikus väga hea ja andekas
noorsootöötaja.
Toetan tugevalt noorte omaalgatust ning soovin oma
töös innustada noori ise oma mõtteid ja ideid ellu viima, et
toetada nende julgust ja ettevõtlikkust. Juhendan kindlasti
noori projektide kirjutamisel ja ürituste korraldamisel. Lisaks
sellele, et olen valmis noori juhendama, soovin ka ise Jõhvi
noortele põnevaid tegevusi ja sündmusi korraldada. Näiteks soovin teha kultuuriõhtuid, kuhu on oodatud Eestis
elavad erinevast rahvusest noored, kes saavad tutvustada
oma kultuuri ja tavasid. Praeguseks olen Jõhvi noortega
juba veidi tutvunud ning üht-teist ka korraldanud – näiteks
koolivaheajal sisustasin nende vaba aega tutvumismängude,
meisterdamiste, kokandusringi ja filmiõhtuga.
Soovin koos noortega jõuda uute ja värskete ideedeni,
mida ühiselt noortekeskuses ellu viia.

Jõhvi noored sportlased
esindasid Eestit
Neli Jõhvi noort kergejõustiklast võistlesid mai keskel Prantsusmaal Normandias peetud gümnasiaadil, mille korraldas rahvusvaheline koolispordi
föderatsioon ISF.
ISF-i gümnasiaad on suurim rahvusvaheline multispordiüritus, mis on
mõeldud 16–18aastastele koolinoortele. Kokku võisteldi 20 alal, sh kolmel
paraspordialal. Sel aastal osales gümnasiaadil üle 3400 sportlase 63 riigist.
Eestit esindas kokku 31 sportlast ning viie kergejõustiklase hulgas oli
neli spordiklubi Visa ja Jõhvi spordikooli noort: Vjatšeslav Gorbunov, Savva
Novikov, Anastassia Žitkova ja Jekaterina Žitkova.
Anastassia Žitkova saavutas odaviskes 7. ja kolmikhüppes 13. koha.
Jekaterina Žitkova tulemus kettaheites oli 11. ja kuulitõukes 12. koht.
Vjatšeslav Gorbunov sai 800 meetri jooksus 10. koha ja Savva Novikov
kolmikhüppes 11. koha.
VIKTOR PREDBANNIKOV
treener

Vjatšeslav Gorbunov, Jekaterina Žitkova, Viktor Predbannikov,
Savva Novikov ja Anastassia Žitkova. Foto: erakogu
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Jõhvi staatus linnana
ootab taastamist!
VALLO REIMAA
volikogu esimees

J

õhvi linnaks saamise lugu ulatub 1917. aastasse, mil toimus veebruarirevolutsioon ja
rahvas oli vaimustuses uutest demokraatlikest
vabadustest. Jõhvi elanikud reageerisid sellele
rahvaküsitluse korraldamisega linnastaatuse
saamiseks. Pea ühehäälselt hääletati linnaks
saamise poolt ning vaid neli inimest eelistas
alevit, kusjuures ka alev kujutab endast linnalist asulat. Vallaks jäämise poolt ei hääletanud
tookord keegi. Viru maavolikogu pidas linnaõiguste omistamist siiski liiga keeruliseks ja
pikaajaliseks protsessiks ning otsustas esialgu
nimetada Jõhvi aleviks.
Linnaks sai Jõhvi riigihoidja Konstantin
Pätsi dekreediga 19. aprillil 1938. Esimesed
Jõhvi linnavolikogu valimised korraldati 15.
ja 16. oktoobril 1939. Kuna igal linnal pidi
olema oma vapp ja lipp, siis asuti kohe pärast
linnavolikogu kokkutulemist välja töötama
linna sümboolikat. 2. detsembril 1938 oligi
Jõhvi lipu ja vapi küsimus arutusel linnavolikogu koosolekul, kus kaaluti Eesti linnade
liidult tellitud lipu- ja vapikavandeid. Volikogu tegi oma valiku ja võttis kavandi vastu.

Lipuvärvideks said roheline-valge-roheline.
Vapp kujutas kilpi, millel on kullast hirve pea
rohelisel põhjal ja tagaplaanil kolm hõbedast
kuuske punasel põhjal. Nii lipp kui ka vapp
olid kujundatud loodava Alutaguse maakonna
keskust silmas pidades. Paraku seiskas 1940.
aasta riigipööre linna sümboolikaga seotud
asjaajamise.
Seoses Jõhvi maakonna moodustamisega
1949. aastal sai Jõhvi küll lõpuks maakonnalinnaks, kuid järgnenud korduvate reformide
lõpptulemusena likvideeriti 20. oktoobril
1960 nii Jõhvi rajoon kui ka Jõhvi ja Ahtme
linn.
Koos Eesti taasiseseisvumisega algas ka
Jõhvi linnaõiguste taastamise protsess. 1989.
aastal võttis ENSV ülemnõukogu vastu otsuse
haldusreformi läbiviimise kohta. Sama aasta
sügisel koguti Jõhvi linnaõiguste taastamiseks
üle tuhande allkirja. 4. aprillil 1991 moodustati avalikul rahvakogunemisel Jõhvi linna
omavalitsuse taastav kogu, kes esitas vastava
ettepaneku ülemnõukogu presiidiumile. Selle
tulemusena tühistati 23. augustil 1991 ENSV
ülemnõukogu 14. oktoobri 1960. aasta määrus Jõhvi linna osas.
See tähendas Jõhvi linna taastamist IdaViru maakonna koosseisus. Esimesed taastatud Jõhvi linnanõukogu valimised toimusid
2. veebruaril 1992 ning sama aasta 17. juunil
kinnitas Eesti Vabariigi ülemnõukogu presiidium Jõhvi omavalitsusliku staatuse. Järgmisel aastal võeti Jõhvi linn uuesti Eesti linnade
liidu liikmeks.

Jõhvi linnaõiguste taastamise protsess
lõppes augustis 1992, mil vabariigi valitsus
kinnitas Jõhvi linna jaoks 1938. aastal välja
töötatud ja heaks kiidetud sümboolika. Nüüd
lõpuks said need ametliku staatuse. Hiljem
lisandus veel Jõhvi linnapea ametiraha.
Ajutisena mõeldud katkestuse selles
protsessis tekitas 2005. aasta, mil tagamaa
puuduses vaevlev Jõhvi linn liitus teda rõngana ümbritsenud Jõhvi vallaga. Paraku kehtis sel hetkel seadus, et linnalise omavalitsuse
territooriumil ei tohtinud olla hajaasustust
ehk külasid. Mõtlesime tookord igasuguseid
vigureid välja, et sellest piirangust pääseda,
kuid riik ei olnud nõus kaasa mängima. Öeldi,
et seadus muutub niikuinii peagi. Jõhvist
suuremad ja vanemad linnad jäidki seetõttu
tookord ootele.
Nagu ikka Eestis juhtub, jäi pikisilmi
oodatud seadusemuudatus venima ning
teostus lõpuks alles aastatel 2015–2017 toimunud haldusreformi tulemusena. Seetõttu
oligi õige hetk linna staatuse taastamiseks
haldusreformi jõustumisel 2017. aastal. Hiljem muutus see küsimus juba poliitiliseks
mängukanniks, mis paraku kunagi endaga
head kaasa ei too.
Alles nüüd on avanemas võimalus see
pikaks veninud vaheperiood lõpetada ning
Jõhvi vapile, lipule ja linnapea ametirahale
nende algne tähendus tagasi anda. Poliitiline
konsensus selleks on Jõhvi volikogu tasandil
lõpuks ometi olemas.
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Muusikakoolis
toimus uutmoodi
klaverikonkurss
Aprilli keskel korraldas muusikakool regionaalse klaveriõpilaste konkursi „Imitatsioon 2022“, millel osalesid Ida- ja Lääne-Virumaa muusikakoolide 2.–7. klassi
õpilased.
Osavõtjad pidid esitama varem etteantud valikust ühe
polüfoonilise teose. Sedalaadi ettevõtmine oli esmakordne
ja seepärast tegi osalemishuvi suurt rõõmu. Kokku registreerus konkursile 55 õpilast üheksast muusikakoolist.
Võistlejaid hindasid rahvusvaheliselt tunnustatud
pianist Irina Zahharenkova, Tallinna muusikakeskkooli
klaveripedagoog Jekaterina Rostovtseva ning Lasnamäe
muusikakooli klaveriosakonna juhataja ja vabariikliku konkursi „Lustlik klaver“ eestvedaja Tiina Vurma.
Välja anti hulk auhinnalisi kohti, nende hulgas ka grand
prix, mille pälvis Rakvere muusikakooli õpilane Berit Valter.
Jõhvi muusikakoolist osales konkursil 14 noort pianisti,
kes saavutasid väga häid tulemusi.
I koha laureaatideks tulid Daniel Oliver Trenholm (õpetaja
Riina Kull), Anton Gulevitš (õpetaja Jelena Anufrikova) ja
Varvara Fedossova (õpetaja Svetlana Ratsõborskaja).
II koha pälvisid Markus Grinfeld (õpetaja Jelena Anufrikova)
ja Anastassia Smirnova (õpetaja Svetlana Ratsõborskaja).
III koha saavutasid Katrin Loko, Marta Loko (mõlema õpetaja Svetlana Ratsõborskaja), Andrea Elisabeth Soomer
(õpetaja Larissa Šilova) ja Aljona Kurtina (õpetaja Jelena
Anufrikova).
Konkursi diplomandideks tulid Maryana Mamedguseinova, Ksenija Evelin Gorbunow (mõlema õpetaja Ljudmilla
Tezikova), Aleksei Varunov (õpetaja Jelena Gromova) ning
Maksym Shevchenko (õpetaja Larissa Šilova).
MARGIT RAAG
muusikakooli direktor

Jõhvi päeval näeb
vanu Volgasid
18. juunil, mil tähistatakse Jõhvi päeva, täidavad Keskväljaku
ülesvuntsitud Volgad. Huvilised saavad ilusaid autosid lähemalt
vaadata ja kindlasti kuulda ka huvitavaid lugusid neist.
Milline on aga selle ettevõtmise ühe korraldaja, Eesti Volga seltsi
liikme Ilmar Auna vanatehnikaga tegelemise lugu, saab teada
intervjuust.
Miks inimesed tahavad vanu autosid
koguda ja korda teha?
Siin saab rääkida teatud mõttes nostalgiast. Needsamad Volgad on paljude
seltsi liikmete jaoks seotud mõne olulise
mälestusega lapsepõlvest. Mina näiteks
mäletan, kuidas õppisin isa süles istudes
roolima – tõsi küll, Moskvitšit –, ja hiljem
juba ise autot juhtima. Kes mäletab uhket
taksosõitu – taksod olid ju enamasti

Volgad –, kellel on meeles kauges lapsepõlves perega tehtud automatkad. Nii et
omajagu nostalgiat selles on. Oma rolli
mängib ka tehnikahuvi. Volgasid on suhteliselt lihtne remontida, nii et saab oma
tehnilist taipu proovile panna, ja millegi
kordategemine pakub samuti rahuldust.
Kas tänapäeval on sellist vana sõidukit lihtne soetada?

Fotod: erakogu

Iga aastaga läheb raskemaks, autosid jääb
vähemaks ja üllatavaid garaažileide on
aina vähem. Volgasid otsitakse lausa tikutulega taga, on olemas „kullakaevajad“,
kelle eesmärk on teha vanade autodega
äri. Põhiliselt satuvad need neljarattalised
kollektsionääride kätte siis, kui pärandina saadud auto maha müüakse, või
siis müüakse maja või garaaži ja kui selle
uksed avatakse, selgub, et seal on ka auto
sees. Enne käimasolevat sõda oli veel võimalus ka Venemaalt või Ukrainast vanu
Volgasid osta, aga see liin on nüüd kinni.
Kuidas teie endale Volga saite?
Minu auto ostmise lugu on suhteliselt
tavaline – nägin kuulutust ühes müügikeskkonnas ja kuna kõik asjaolud klappisid, siis ostsingi endale 2014. aastal
auto ära. See oli enne 14 aastat garaažis

seisnud ning tublisti tolmu kogunud.
Võib öelda, et see kohtumine oli meeldejääv. Esimene aasta kulus ainult remondile, see oli sõitmine-putitamine-sõitmine. Aga mitte ainult auto ei ole oluline,
minu jaoks oli põnev ka Eesti Volga selts,
millega ma liitusin. See tähendab ühesuguse hobiga inimeste kokkukuulumist ja
toredaid ühiseid ettevõtmisi.
Mis mõnu pakub tegevus
„sõidan-putitan-sõidan“?
See on filosoofiline küsimus. Sõltub,
kuidas asjadesse suhtuda. Kui auto on
lihtsalt vahend, millega liikuda punktist
a punkti b, siis ei ole tõesti tähtis, millega sõidad. Aga kui auto on põhjus, miks
sõita, siis on hoopis teine asi. Eesti Volga
selts korraldab erinevaid üritusi, kuhu
sõidetakse või millel sõidetakse just

nimelt Volgaga. Me loome põhjuseid,
et selle kaunitariga sõita ja seda teistele
näidata. Minu kogemuse järgi tekitab
vanade autode nägemine inimestes valdavalt positiivseid emotsioone. Kui sellega kuskil sõita, siis inimesed lehvitavad
ja naeratavad – see loob hea meeleolu.
Volgade, aga ka muu vana tehnika
kordategemine annab ainult positiivseid emotsioone. Isegi siis, kui remondiga kohe kõik ei õnnestu, ei heida keegi
meelt. Tuleb öelda, et tänapäeval ringi
sõitvad Volgad on tehniliselt hästi korras,
võib-olla paremaski kui nõukogude ajal.
Vanade Volgade näitus tuleb Keskväljakul. Miks just seal?
See on koht, kus neid omal ajal kõige
rohkem näha sai, eks selle pärast.
ERIKA PRAVE
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Aprillis registreeriti viie
väikese vallakodaniku sünd:
Adel Ojamäe
Daniil Kuzmenok
Ronnie Oliver Gardiner
Denis Michel Alexander Brygo
Aleksei Simeiko

Mais
tähistasid sünnipäeva
järgmised väärikas eas
vallakodanikud:
95
Valentina Martõkainen
94
Ellen Vislap
93
Jevgenia Kuprejeva
Glikerina Pospelova
Anna Roditškina
92
Aleksandra Lukina
Ljudmila Frolova
91
Aino-Miralda Tärno
Nadezhda Tsema
90
Maria Fedosenko
89
Asta Saltsen
Valentina Petrovitš
88
Irma Selliov
Malle Kristov
Allan Petrovits
Yevgeniya Burdeyko
Leonas Kapustinskas
87
Lidia Klochkova
Ivan Litovka
86
Eha Ankru
Mykola Stryzhko
Eda Heinrichsen
Elena Anisimova
Leida Selli
Yukhym Titievskyi
85
Nellya Karpukhina
Zinaida Fortkina
Rea Tamm
Nikolai Bibikov
Tamara Evstafieva
Ljudmilla Kobelik
Maie Stepanova
80
Vilma Lehtse
Maie Pooland
Niina Kruut
Igor Jerussalimski
Karla Purgats
Aadu Lõhmus
Liidia Tiido
Izabella Nikeeva
75
Svetlana Vdovina
Juri Tamilov
Nadežda Larionova
Talgat Guzairov
Ene Küttis
Nikolay Galkovskiy
Gale Popova
Niina Stefanenko
Alexandra Denisenko
Irina Anfimova
Elfriida Semjonova
Faina Semjonova
Nikolai Morin
70
Valeri Trubilo
Diana Šibkova
Niina Mihhalskaja
Nikolay Mikhaylov
Galina Pihkva
Vladimir Iskakov
Liudmila Yushkova
Terje Pürg
Nadežda Laada
Sergey Shapkin
Ljudmila Timofejenkova
Krete Källo
Arvet Udam
Palume neil, kes ei soovi JT kaudu õnnitlusi
saada, anda sellest teada telefonil
336 3750 või 508 9468.

10.00 Jõhvi vapilooma teretus – Hirve ringristmikul
10.15 mälestusküünalde süütamine endiste
omavalitsusjuhtide ja kultuuritegelaste
haudadel – Jõhvi kalmistul
11.00–16.00 Alexela 3 × 3 korvpallivõistlus –
viaduktialuses parklas
11.00–13.00 Jõhvi arengukonverents 2022 –
vallavalitsuse saalis
11.30 näituse „Vanake Jõhvi“ avamine
raamatukogus. Näitus avatud kl 10.00–13.00
12.30 Eesti Volga seltsi retroautode ringsõit
Edise – Rakvere tn – Puru tee – Jaama tn –
Kooli tn – Narva mnt – Keskväljak
13.00–15.00 Volgade väljanäitus – Keskväljakul
13.30 Jõhvi Big Bändi kontsert – Keskväljakul

17.00–23.00 PEOÕHTU
„Meie Jõhvile“ muusikaväljakul
17.00 Aita ja Vello Vaheri trikikool
18.00 peokõned, rahvakultuurikollektiivide kontsert
19.30 ansambel BlissTeam
20.30 ansambel The Swingers, Birgit Sarrap ja Mikk Saar
Tantsutrupid Lausa Lust, Black Cats ja Lady Dance

DETAILPLANEERING

FILMIÕHTU JA VESTLUSRING
8. juunil kell 18 on kontserdimaja kinos Amadeus võimalik
TASUTA vaadata filmi „Heades kätes“.
Südamliku ja kaasahaarava filmi „Heades kätes“ (Prantsusmaa
2018) peategelaseks on beebi, kelle teekonda jälgitakse alates
tema sünnist kuni kasuvanema headesse kätesse jõudmiseni.
Film on eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
Pärast filmi toimub asendushoolduse ja kasuvanemluse teemaline vestlusring, kus osalevad kasuvanemad ja valdkonna
spetsialistid. Kuulama ja küsimusi esitama on oodatud kõik,
kes selle teema vastu huvi tunnevad.
Film algab kell 18.00 ning kestab 1 tund ja 50 minutit, aruteluring kestab umbes 45 minutit.
Üritust korraldab sotsiaalkindlustusamet.

KULTUURIKALENDER
• Tammiku rahvamajas 05.06 kl 12 kuldpulmaliste pidu
• Raudteejaama mälestuskivi juures 14.06 kl 14
juuniküüditamise aastapäev
• Kontserdimajas 30. juunini näitus „Eesti. Talu. Film“, mis
annab ülevaate taluarhitektuurist Eesti filmis.
• Linnagaleriis 28. juunini fotonäitus „Kolm nägemust“, kus
oma loomingut näitavad Narva fotoklubi liikmed Jaanus
Siim, Irina Kivimäe ja Igor Višnjakov.

Jõhvi vallavolikogu kehtestas 19. mai
2022. a otsusega nr 66 Jõhvi linna Pargi
tn 37a kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab kinnistuid Pargi
tn 37a (katastritunnus 25301:013:0063,
elamumaa 100%, pindala 1523 m², hoonestamata) ja osaliselt Pargi tänav L11
(katastritunnus 25301:013:0071, transpordimaa 100%, pindala 10 167 m²). Planeeritava maa-ala suurus on u 1800 m2.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Pargi tn 37a kinnistu kasutussihtotstarbe
muutmine elamumaast ärimaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni
12 m kõrgusele ärifunktsiooniga kahekorruselisele põhihoonele ja kahele kuni
8 m kõrgusele ühekorruselisele abihoonele ning uute juurdepääsude ja parklate
kavandamine. Lisaks määratakse detailplaneeringuga liikluskorralduse, tehno
võrkude, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.
Detailplaneering muudab Jõhvi valla
üldplaneeringu (kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a määrusega nr
127) põhilahendust, milles on selle maaala juhtotstarbeks korterelamumaa. Planeerimisseaduse § 142 lõike 2 kohaselt
kohaldatakse üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamiseks ette nähtud
menetlust.
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Detailplaneering on kooskõlastatud
kaitseministeeriumi, maa-ameti ja päästeametiga ning see on saanud heakskiidu
ka rahandusministeeriumilt.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee
(Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute
register / DP-172).
***
Jõhvi vallavalitsus võttis 24. mai 2022. a
korraldusega nr 484 vastu Jõhvi valla
Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule
väljapanekule.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. juunist 4. juulini tööajal Jõhvi
keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi)
ja Jõhvi vallavalitsuses (Kooli tn 2, Jõhvi).
Planeeritav maa-ala hõlmab Serva
(25101:001:0940, elamumaa 100%, pindala 4201 m²) ja Siilu (25101:001:0941,
elamumaa 100%, pindala 10 224 m²)
krunte ning osaliselt Kaasiku tee L1
(25201:005:0362, transpordimaa 100%)
kinnistut Pauliku külas. Planeeritava maaala suurus on u 1,75 ha ja sellel puudub
hoonestus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Serva ja Siilu kruntide jagamine elamuja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavatele kruntidele

ehitusõiguse määramine, samuti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
liikluskorralduse ning tehnovõrkude
asukoha määramine. Planeeringulahenduse kohaselt on alal kokku seitse krunti,
millest üks on transpordimaa krunt (pindala 1602 m²), kuhu pole lubatud ehitada
ühtegi hoonet, ja kuus elamumaa krunti
(pindala 2062–2213 m² ja suurim ehitisealune pindala 412–443 m²), kuhu on
lubatud ehitada üks elamu ja kuni kaks
abihoonet. Osaliselt planeeringualale
jääval Kaasiku tee kinnistul muudatusi ei
kavandata. Planeeringuala asub suletud
Tammiku kaevanduse altkaevandatud ala
kohal ja kaevandamisväärset põlevkivivaru maaüksuse all ei ole.
Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneering on koostatud kooskõlas Jõhvi valla
üldplaneeringuga ning kooskõlastatud
transpordiameti ja päästeametiga. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla
ruumilise arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee
(Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute
register / DP-181).
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi
detailplaneeringu kohta aadressil Kooli
tn 2, 41595 Jõhvi, või e-posti aadressil
johvi@johvi.ee.
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