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Staadion avatakse
kõrgetasemelise
võistlusega
21. juunil korraldab vallavalitsus koostöös Eesti
kergejõustikuliiduga uue staadioni avamisel
võistluse, mis toob vaatajate ette spordimaailma tuntud nimed.
„Korraldajana luban, et selle võistluse tase
saab olema eeskujulik,“ ütles kergejõustikuliidu
juhatuse liige Mati Lilliallik, kes on korraldanud
Eestis mitmesuguseid rahva- ja tippspordiüritusi, näiteks Euroopa kergejõustikuvõistlused
Tallinnas.
Kuna võistluseni on veel aega, ei avaldanud
Lilliallik nende sportlaste nimesid, keda Jõhvi
võistlema kutsutakse, aga tema sõnul on soov
tuua siia Eesti parimaid atleete.
„Staadion on teil ju uhke ja ilus, sportlastele
kindlasti meeldib,“ ütles Lilliallik ja 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, sõnas Lilliallik. „Eks iga areen vajab
turundust ning üks heal tasemel võistlus tõmbab
sellele kindlasti tähelepanu. Pealegi vääriks Eesti
suuruselt teine maakond korralikku võistlust.“
JT

Teeaugud
parandatakse
Igakevadine teeaukude remont kujuneb sel
aastal tavapärasest kallimaks ja keerulisemaks,
sest asfalti napib.
„Oleme olukorras, kus aukude lappimiseks
on asfalti keeruline saada. Vahepeal seda lihtsalt ei olnudki, lisaks on tõusnud toorme hind,“
kirjeldas vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo
Tamm. Selleks, et tööd saaks üldse teha, on viimasel ajal ostetud nn kotiasfalti, mis on kallis.
„Loodame vajaliku toorme ikka saada, et töid
jätkata,“ ütles Tamm.
Valla eelarves on teede remondiks 123 000
eurot, Tamme sõnul see vajadust ei kata.
„Kuna hinnad on tõusnud, siis saame selle
summa eest teha ainult hädapärast auguremonti
ning asfaltida vaid väikesed lõigud,“ ütles Tamm.
Augud täidetakse Tartu maanteel, Rakvere ja
Kaare tänaval. Tamm avaldas lootust, et lisaeelarvega on võimalik teeremondile kuluvat summat
suurendada.
Lisaks märkis Tamm, et sel kevadel jätkub
surnuaia siseteede ehitus.
JT
JT

Anname au
Vallavalitsuse töötajad osalesid heategevuskampaanias „Anname au!“, millega tänavu kevadel
toetatakse veterane ja nende lähedasi ning
tervishoiuvaldkonda.
JT

Fotol mõned tulevased
atraktsioonid. Foto: Erika Prave

Mihkli kiriku juurde tuleb
senisest uhkem mänguväljak
Kui Rakvere tänava mänguväljaku kordateüles. Plats tehakse täiesti puhtaks ja tasandatakse,
gemine sujub plaanipäraselt, on nii väikestel
et uued mänguelemendid asemele panna. Osa
kui ka suurematel jõhvilastel juba jaanipäeval
atraktsioone, mida saab veel kasutada, antakse
korteriühistutele, kes on selleks soovi avaldanud.
võimalus seal lustida.
„Valmib väga mitmekesiste
Vallavanem tõdes, et
Selleks, et mänguväljak korda
ehitama sooviti hakata
võimalustega mänguväljak, kus
teha, võeti 15 aastat vanad
juba varem, aga asjaajaon mõeldud nii suurematele kui
atraktsioonid kõigepealt maha. mine ja kooskõlastuste
ka väiksematele. Me oleme uhked,
et Jõhvi tuleb selline väljak,“ ütles
saamine võttis loodetust
vallavanem Maris Toomel. Ta tunnistas, et uue
kauem aega. „Talv tuli eelmisel aastal väga kiiresti
mänguväljaku saaga on olnud päris pikk. „Meenupeale ja ehituseni ei jõutudki.“
tame mõne aasta taguseid arutelusid selle üle, kas
Uus mänguväljak tuleb vanast suurem, asuväljakualune maa ära osta või mitte ja millist hinda
des kokku umbes 0,6 hektaril. Atraktsioone on nii
selle eest maksta. Nüüd võime tõdeda, et see oli
päris tillukestele kui ka täiskasvanutele, on kiiged
õige otsus, et maa kuulub vallale – saame lastele
ja karussellid, kuhu pääseb ka ratastooliga.
kaasaegse mänguplatsi,“ sõnas Toomel.
Mänguala jagatakse kaheks mängulinnakuks,
mille nimeks on Simeon ja Theresa. Üks neist on
Kavakohaselt valmib väljak jaanipäevaks, ent
eesootavad tööd on üsna aeganõudvad. Vanad
mõeldud ühe- kuni nelja-aastastele ning erivajaatraktsioonid demonteeritakse ja matid võetakse
dustega lastele, teisel saavad mängida viie- kuni

kaheteistaastased. Tegevust pakuvad erinevad kiiged, liumäed, karussell, mängumaja, tasakaalu- ja
ronimisrada. Mõeldud on ka täiskasvanutele –
neile pannakse üles paar treeninguseadet. Rajatakse ka pinkidega puhkeala.
Mänguväljaku ehitab 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

Ukrainlased said abi kätte
Vallavalitsus kogus koos vabatahtlikega sõpruslinna
Lõpovetsi tarvis humanitaarabi ja saatis selle aprilli algul
mikrobussiga teele.
Abisaadetis jõudis kohale viie päevaga. Lõpovetsi omavalitsuse Facebooki lehel Mii Lõpovets (Мій Липовець)
tänavad sõpruslinna juhid jõhvilasi toetuse eest. Linnapea
Viktor Bõtškov tänab südamest Jõhvi inimesi, kes aitasid abisaadetist kokku panna. „Jõhvi ei käitunud mitte nagu partner,
vaid nagu sõber. Koos me suudame rohkem,“ kirjutas linnapea
Facebookis.
Jõhvist teele läinud humanitaarabisaadetises oli tekke ja
patju, hügieenitarbeid, toiduaineid ja ravimeid. Valge Hobu
klubi ostetud mikrobuss täideti nendega pilgeni ja ka buss
jäeti Ukrainasse.
Humanitaarabi kokkupanemisel lähtuti eelkõige nimekirjast, mis sõpruslinnast Jõhvi oli edastatud. „Lõpovetsis praegu
otseselt sõjategevust ei ole, aga ka Ukraina sees on väga suur
põgenikelaine ning abi küsiti just seda silmas pidades,“ rääkis
abi edastamist korraldanud Kalev Naur.
Vallavalitsus eraldas sõpruslinna toetamiseks reservfondist 15 000 eurot.
JT

Jõhvist saadetud bussitäis humanitaarabi
võeti tänulikult vastu. Foto: Mii Lõpovetsi Facebooki leht
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Spordiasutustele
valiti juhid
Paar kuud tagasi otsustas volikogu jagada Jõhvi
sporditegevuse kahe allasutuse vahel, milleks on
lastele spordiharidust pakkuv spordikool ja kõiki
valla spordiobjekte haldav asutus Jõhvi Sport.
Nüüd valiti neile konkursi teel juhid, kes asuvad
tööle maikuus.
„Huvi nende ametite vastu oli üllatavalt suur –
spordikooli juhiks pürgis neli inimest ja Jõhvi Spordi
juhiks soovis saada kuus kandidaati,“ ütles abivallavanem Ingrid Spitz. Tema sõnul vastasid kõik kandidaadid nõuetele, mistõttu oli komisjonil otsust päris
raske teha.
„Spordikooli direktoriks valitud idavirulane Toomas Nõmmiste eristus teistest selle poolest, et tal oli
väga kindel arusaam asutuse juhtimisest. Ta oli oma
mõtted üles ehitanud seitsmeetapilise ülesandena
ning iga ülesande juures lahti kirjutanud, kuidas ta
seda kavatseb ellu viia,“ selgitas Spitz. „Lisaks on tal
muidugi olemas vastav haridus ja kogemus spordivaldkonnas töötamisel. Uue direktori arvates peaks
kasvatama spordikooli õpilaste arvu ja avama seal ka
mõne uue spordiala.“
Spordiobjekte haldava asutuse Jõhvi Sport juht
Ainar Sepnik on pärit Lääne-Virumaalt. Spitzi sõnul
osutus tema valituks seepärast, et on oma maakonnas
samalaadset asutust juhtinud, samuti on ta töötanud
Viru-Nigula vallas sporti kureerinud abivallavanemana,
juhib spordiklubi ning on korraldanud spordiüritusi.
„Spordiobjekte haldava asutuse juhi tööpõld on
väga lai: hallata tuleb erinevaid spordirajatisi, alustades
uuest staadionist ja lõpetades kettagolfiradadega.
Kuna tegemist on täiesti uue asutusega, siis ilmselgelt võtab selle sissetöötamine aega,“ ütles Spitz. Ta
avaldas lootust, et mõlemad valitud juhid saavad oma
tööga hästi hakkama ja Jõhvi spordivaldkond areneb
jõudsalt.
JT

Teede ja haljasalade
hooldaja selgub suvel
Vallavalitsus kuulutas välja uue hanke valla
teede ja haljasalade hoolduseks aastatel 2022–
2026. Vald on hankes jagatud kaheksaks osaks.
„Hange on rahvusvaheline, sest nelja aasta
peale arvestatud summa on suur,“ ütles vallavalitsuse majandus- ja ettevõtlusspetsialist Arno
Uprus. Tema sõnul peaksid pakkumused laekuma
mai lõpuks, ent lepingute sõlmimine võtab veel
oma aja. Loodetavasti saavad need sõlmitud
juunis.
Hankes on vald jagatud kaheksaks hooldustsooniks, sealjuures linn jaguneb lõuna- ja põhjapiirkonnaks, mida poolitab raudtee.
„Kõik variandid on võimalikud – nii see, et
hanke võidab üks suur ettevõte, kui ka see, et tuleb
mitu väikest töötegijat,“ ütles Uprus. Kuna hange
on rahvusvaheline, ei ole välistatud, et siin tahab
tööd teha näiteks mõni Läti või Poola firma, ehkki
see on suhteliselt vähe tõenäoline.
„Jõhvi on nii väike vald, et see oleks jõukohane Euroopa mõistes mõnele mikroettevõttele,
kus on umbes poolsada töötajat. Nii on see juhul,

HANGE JAGUNEB
JÄRGMISTEKS OSADEKS:
1. osa: Jõhvi linna põhjapiirkonna 		
teede ja tänavate aastaringne
hooldus

kui võidab üks suur ja tubli ettevõte – rõhk sõnal
tubli. Aga kui hanke võidavad kaheksa ettevõtet,
siis võiks need oma suuruse poolest olla nii-öelda
nanoettevõtted,“ ütles Uprus. Ta avaldas lootust, et hange sujub tõrgeteta ning selle tulemusi
ei hakata vaidlustama, mis omakorda venitaks
lepingute sõlmimist.
„Soovime ikka suvel lepingud ära teha, et
saaksime minna talvele vastu kindlustundega,“
ütles Uprus. See annaks firmadele ka piisavalt aega
teha talvisteks töödeks vajalikke ettevalmistusi.
Vallavalitsus kuulutas uue teede ja tänavate
hoolduse hanke välja seepärast, et aasta alguses
OÜ-ga N&V sõlmitud leping lõpetati pärast
kuuajalist kehtivust. Lepingu lõpetamisel oli
mitu põhjust – üks oli see, et N&V avaldas ise
vallavalitsusele kirjalikult soovi lõpetada Jõhvi
linna tänavate hooldamine, ning vallavalitsus tuli
sellele soovile vastu. Teine põhjus oli tõsiasi, et
vallavalitsus ega elanikud ei olnud lumerohkel
talvel teehooldusega rahul.
JT

2. osa: Jõhvi linna lõunapiirkonna 		
teede ja tänavate aastaringne
hooldus
3. osa: valla põhja-maapiirkonna teede ja
tänavate aastaringne hooldus,
sh teeäärte niitmine
4. osa: valla lõuna-maapiirkonna teede ja
tänavate aastaringne hooldus,
sh teeäärte niitmine
5. osa: Jõhvi linna põhjapiirkonna
kergliiklusteede hooldus,
sh bussipeatused ja
käsiprügikastide tühjendamine
6. osa: Jõhvi linna lõunapiirkonna
kergliiklusteede hooldus,
sh bussipeatused ja
käsiprügikastide tühjendamine
7. osa: Jõhvi linna põhjapiirkonna
haljasalade niitmine ja
heakorratööd
8. osa: Jõhvi linna lõunapiirkonna
haljasalade niitmine ja
heakorratööd

LÜHIDALT VOLIKOGUST
Võeti vastu kulude hüvitamise kord
Volikogu kinnitas korra, mille alusel hüvitatakse
vallavanemale, abivallavanematele ja vallavalitsuse liikmetele ametiülesannete täitmisel tehtud
kulutused ning määratakse soodustused.
Seadus sätestab, et vallavanemale ja valitsuse liikmele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist
või toetust ega rakendada tema suhtes selliseid
soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.
Seni sellekohane selge ja ühene kord Jõhvi vallas
puudus.

Algatati üldplaneering
Volikogu algatas valla üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Vallavalitsuse GIS spetsialist Jekaterina Prudnikova selgitas, et praegune Jõhvi üldplaneering
on kehtinud üheksa aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii õigusaktid, majanduslik
olukord kui ka ootused elukeskkonnale. „Üldplaneering vajab ajakohastamist ja uuendatud
lähenemist valla ruumilise arengu kujundamiseks – see tähendab ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemist, maa- ja
veealade üldiste kasutus- ning ehitustingimuste
määramist ning planeerimisseaduses sätestatud
ülesannete lahendamist,“ selgitas Prudnikova.

Pakendikonteiner on ainult pakendijäätmete jaoks
Miks ajab avalik pakendikonteiner alatihti
üle ääre? Kui konteiner on olmeprügi täis,
ei jää pakendite jaoks enam ruumi.
Paljud inimesed sorteerivad prügi korralikult ja kasutavad pakendikonteinereid pakendite äraandmiseks, kuid kahjuks on ka neid,
kes tavatsevad pakendikonteinerisse panna
olmeprügi ja ehitusjäätmeid. See, kes paneb
niisuguseid sobimatuid jäätmeid avalikesse
pakendikonteineritesse või nende kõrvale,
riskib kuni 800eurose rahatrahviga.
Kui pakendijäätmed on õigesti, st sorteerimisjuhise järgi sorteeritud ja pakendikonteinerisse pandud, siis jõuavad need taaskasutusse. Olmejäätmetega segamini olevaid ja
määrdunud pakendijäätmeid ei ole aga alati

võimalik ringlusse suunata, parimal juhul saab
neid kasutada jäätmekütusena. Väga kahju, kui
pakend läheb raisku põhjusel, et konteinerit ei
ole kasutatud sihipäraselt.
Vanade mänguasjade, riiete, rehvide,
elektroonikaseadmete, mööbli, mähkmete ja
muu olmeprügi või ehitusjäätmete koht ei ole
mingil juhul pakendikonteineris. Prügi tuleb
sorteerida, sobivad asjad panna olmeprügikonteinerisse ning suuremõõtmelised ja ohtlikud
jäätmed viia jäätmejaama.
Kui pakendikonteineris avastatakse valed
jäätmed, jäetakse see tühjendamata, sest
pakendikonteinerite tühjendusringil kogutakse jäätmeveokisse ainult pakendeid. Sellisel juhul peab ootama, millal selle konteineri

sisu olmeprügi tühjendusringil ära tühjendatakse, aga senikaua võib konteiner hakata üle
ajama ja prügi reostab ümbrust. Kui konteiner
on täis, tuleb pakenditele otsida teine konteiner
või oodata tühjendusringi. Konteineri kõrvale
pakendikotte jätta ei tohi, sest linnud-loomad
võivad need lahti kiskuda ja prügi ümbrusesse
laiali tassida.
Lisaks tuleb tähele panna, et klaasikonteinerisse ega selle kõrvale ei tohi panna lehtklaasi
(aknaklaasi), sest lehtklaasi ja klaastaara keemiline koostis on erinev ning lehtklaasi ei saa
klaaspudelite tootmiseks taaskasutada.
Hoiame koduümbruse puhtana! Igaühel
meist on keskkonna ees vastutus.
SVETLANA JÜRGENS
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

P I LT U U D I S

Hanke korraldamine
Volikogu andis loa korraldada hankemenetlus,
mis puudutab liinivedu bussiliinil nr 107 kuni
30. juunini 2023.
Vallavalitsuse õigusnõunik Silver Peepmaa
selgitas, et 2021. aasta kevadel pikendati vallavalitsuse algatusel maakonnaliini nr 107 nii, et see
sõidab äripargini, ja vald maksis selle eest. Kuna
transpordiamet on tasuta veo mahtu maakonnaliinidel vähendanud, maksab vald 1. veebruarist
30. juunini ehk viie kuu eest juurde 26 794 eurot.
„See on ainuke liin, mis teeb ringi mööda
Jõhvi linna, ühendab äriparki ja Jaama tänaval
asuvat tervisekeskust ning Ida-Viru keskhaiglat
ja sõidab ka läbi Tammiku,“ selgitas Peepmaa.
Ta lisas, et praegu kehtiv hind on 1,19 eurot
kilomeetri eest, aga milliseks kujuneb see uuel
hankel, on võimatu ennustada. Hanke tulemusel
selgub nii uus hind kui ka see, kas, kuidas ja
millises mahus saab vald liini toimimist edaspidi
toetada.
JT

Naiskodukaitse Jõhvi jaoskonna esinaine Katrin Hannov
tänab Maris Toomelit ja Vallo Reimaad osalemise eest
heategevuskampaanias „Anname au!. Fotod: erakogu

Kaitseliidu Alutaguse malev tähistas pidulikult 15aastast
koostööd Soome Kymenlaakso allohvitseride liiduga. Ühiselt
on peetud laskevõistlusi ja korraldatud motivatsioonimatku.
Aastapäeva puhul istutati maleva hoovi hõbekuusk. Üritusel
võttis sõna ka kaitseminister Kalle Laanet.
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Jõhvis on kultuurilembene rahvas
Kuusteist aastat Jõhvi kultuurielu juhtinud kultuuri- ja huvikeskuse
direktor Anne Uttendorf asub maist tööle Eesti rahvakultuuri keskuse
Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialistina. Alljärgnevas intervjuus
vaatab ta valla kultuurisündmustele tagasi.
Mis on teie hinnangul valla kultuurielus
16 aastaga muutunud?
Kultuuripilt on siin alati olnud kirju, eks toimetatud on vastavalt võimalustele ja nii, nagu
selles ajastus on sobinud.
Tulin Jõhvi valda tööle 2006. aastal, siis olid
siin kõik kultuuriasutused eraldi ning igal oli
oma juhtimine. Toona oli aeg, mil hakkasime
kultuuriasutusi ühe mütsi alla tooma – kõigepealt liideti huvikeskusega seltsimaja ja Tammiku rahvamaja, siis noortekeskus ning viimati
teadus- ja loomemaja. Mitte ainult maju ei liidetud, vaid kogu tegutsemine muutus koostöiseks.
Arvasime toona, et ühine juhtimine ja koostöö
tuleb kultuurielu edendamisele kasuks. Isegi
kultuurivaldkonna spetsialisti ega vastava ala
abivallavanemat ei olnud vallas pikki aastaid.
Samamoodi liideti ka kõik spordiasutused, aga
need ei ole ühtsena vastu pidanud.
Millised on Jõhvi kultuurikollektiivid?
Meil on seitse täiskasvanute esinduskollektiivi,
kes esinevad valla üritustel ja esindavad meid
väljaspool valla piire. Need on Jõhvi bigbänd,
naisrahvatantsurühmad Gevi ja Tammiku, segarahvatantsukollektiiv Jõhvikamoos, Tammiku
segaansambel, Kirderanniku koor ja laulukollektiiv Vene Laul. Lisaks tegutsevad oma kollektiivid rahvusseltside juures, meil on teater Tuule
veski ja nukuteater Lepatriinu, samuti tublid

ja aastalõpuball, mis paraku on viimased paar
aastat koroona tõttu ära jäänud. Oleme Jõhvis
hakanud korraldama maakonna kooliteatrite
festivali, oleme hoidnud elus tseremooniaid
vabadussõjas langenute austamiseks vabariigi
aastapäeval ja võidupühal ning mälestanud küüditatuid nende mälestuskivide juures – palju traditsioone, kui tagasi vaadata. Oleme haaranud
igast võimalusest tuua siia näituseid ja kontserte,
mida mujal Eestis tehakse. Üks asi on kutsuda,
teine asi on vastuvõtt korraldada ja need ettevõtmised siin läbi viia. Nii on jõhvilased osa saanud
konteinerinäitusest „Tähelepanu! 1991! Start!“,
tervitanud raudteejaamas soomusrongi tulekut,
saanud osa „Eesti Vabariik 100“ üleriigilistest
üritustest. Võib öelda, et väga palju sõltub tegijatest – muidugi olnuks lihtsam neid siia mitte
tellida, aga ikka tahad, et ka meie saaksime kõigest põnevast osa.
Millised ettevõtmised on teile endale
olnud eriti südamelähedased?
Näiteks eelmisel suvel, 20. augustil toimunud
pidu „Armsale Eestile“ oli selline, mida võib
pidada õnnestumiseks. Oli palju osalejaid ja
pealtvaatajaid, suurepärane õhkkond ja hea peotuju. Toredad olid ka suveõhtud pargis. Need
said teoks tänu sellele, et pargis tehti laululava
korda. Koroona tõttu ei saanud siseüritusi korraldada ja inimesed tulid hea meelega parki muusikat nautima ning jalga keerutama. See oli tore.

Anne Uttendorf. Foto: erakogu
lastekollektiivid, kelle esindajad kaunistavad
valla üritusi. On külaseltsid. Nii et kultuurielu
edendajaid ja edasiviijaid on parasjagu. Võin
öelda, et jõhvilased on aktiivsed isetegevuslased,
aga kindlasti on võimalik veelgi aktiivsem olla.
Millised ettevõtmised selle aja jooksul
Jõhvis alguse on saanud?
Neid on olnud mitmeid. Kindlasti käsitöölaat
Viru Nikerdaja, mis kasvas üle mihklilaadaks,

Et koguda häid ideid selle kohta, kuidas loome- ja
filmimajanduse ettevõtmised tööle peaks hakkama, on vallavalitsuse esindajad koos IVEKi ja
Jõhvi äripargi inimestega käinud samalaadsete
algatustega tutvumas Soomes, Islandil ja Rootsis. Külastati näiteks Stockholmi arenduskeskust Epicenter ja Trollhättani filmistuudiot ning
kohtuti Västra Götalandi piirkonna filmifondi
esindajatega.
„Eesmärk on tutvuda Euroopa parimate praktikatega, et neid kohapealses algatuses üle võtta,“
ütles vallavanem Maris Toomel. Kuna filmitööstuses liiguvad suured summad, elavdaks selle ellukutsumine Jõhvis kogu piirkonna majandust ja
pakuks siinsetele inimestele tööd. Vallavanem
märkis, et Rootsi ja Islandile tehtud sõitude kulusid ei kanta valla eelarvest, vaid need katab IVEK
Ida-Virumaa programmist saadud toetusega.
IDEE SÜND
Ida-Viru ettevõtluskeskuse Viru filmifondi ja
Ida-Viru loomeklastri koordinaator Piia Tamm
selgitas volikogu märtsikuu istungil loomemajandusinkubaatori loomise tagamaid: õiglase
ülemineku fondi toel kaardistati maakonna kitsaskohad ja selleks jagasid oma mõtteid 43 ettevõtte esindajad.
„Leiti, et vaja on mitmekesistada maakonna
majandusmudelit, luua noorte jaoks atraktiivseid töökohti ja haarata naisi rohkem ettevõtlusvaldkonda,“ loetles Tamm. Üks võimalik lahendus ongi filmitootmisega seonduvate teenuste
pakkumine.
Kui maakonnas võetakse üles mõnda filmi, siis
vajavad sellega seotud inimesed mitmesuguseid
teenuseid, alustades transpordist ja toitlustamisest
ning lõpetades ilu- ja meditsiiniteenustega. Seda
kõike saavad kohapealsed ettevõtted pakkuda.

PÖFFi
koolitusprogramm
Jaanuarist novembrini on Ida-Virumaal käimas
PÖFFi programm, mille käigus koolitatakse osalejaid
selleks, et nad oskaksid töötada maakonnas filmitavate audiovisuaalprojektide (filmide, seriaalide,
reklaamide) võttegruppide koosseisus tehniliste ja
keskastme spetsialistidena.
„Huvi koolituse vastu oli väga suur – 60 kohale
kandideeris 253 inimest,“ ütles Piia Tamm.
Osalejatele tutvustati kõigepealt filmitootmise
aluseid, võttegrupi koosseisu, hierarhiat, ülesannete
jaotust, erialade tahke ja nende koostoimimist võtteplatsil. Koolituse käigus räägitakse muu hulgas sellest, kuidas on erinevate oskustega inimestel võimalik
filmitootmise protsessis rakendada oma teadmisi ja
ettevõtete pakutavaid teenuseid.
Lisaks korraldatakse koolitusel praktilised töötoad näiteks tootmisassistentidele ning võtteplatsi
ja valgusgrupi assistentidele. Õpetatakse ka, kuidas
leida uusi põnevaid võttepaiku ja taustanäitlejaid
ning neid pildistada. Eesmärk on valmistada ette
inimesi, kes saaksid ja oskaksid osaleda filmi tegemisel taustajõuna.
Koolitust rahastab rahandusministeerium programmist „Regionaalarengu toetuseks“.
JT

Lõpetuseks osalete vallas Jõhvi päeva
korraldamisel?
Jah, 18. juunil tähistame Jõhvi linnaõiguste taastamise 30. aastapäeva. Kavandame terve päeva
jagu põnevaid ettevõtmisi – hommikupoole
sportlikke üritusi, näiteks tänavakorvpalli, õhtul
aga kontserti muusikaväljakul. Praegu on oma
nõusoleku esineda andnud ansambel The Swingers ja vokaalansambel Bliss. Loodetavasti kõik
plaanitu õnnestub ja jõhvilased saavad osa meeldivast kultuurisündmusest. Kõik on oodatud.
Erika Prave

Uued töökohad loomemajandusest
Plaanide kohaselt võiks paari aasta pärast Jõhvis tegutseda loomemajanduskeskus, mis mitmekesistaks töökohtade valikut maakonnas.
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Ja kui meie piirkonnas oleks ka võteteks sobiv angaar, võiks filme siin aina
enam teha.
Tamme sõnul ei teki filmimajanduse projekt maakonnas tühjale
kohale – eeltööks võib pidada juba
Ida-Virumaa filmifondi loomist 2013.
aastal. Selle Eestis esimese omataolise
fondi üks asutajaid oli ka Jõhvi vald.
„Aga ka see ettevõtmine ei tekkinud tühjale kohale, sest Ida-Virumaa
oli filmide sünnikohaks juba 1960ndatel,“ rääkis Tamm. Tänu riigi toetusele
sai algatus 2019. aastal suurema hoo
sisse.
Piia Tamm on veendunud, et
Ida-Virumaa on filmide tootmiseks
Eesti kõige parem piirkond. „Olen
sellist tagasisidet saanud erinevatelt
filmitootjatelt nii Eestist kui ka välis- Õppereis Islandile tehti koostöös Eesti ja
maalt.“ Ta on märganud, et filmitegi- Islandi Filmi instituutidega. Foto: erakogu
jatele pakuvad huvi mittestandardsed
lahendused meie linnapildis ja
soovitakse muuta noortele
Loomemajanduse keskuse
neid inspireerib Ida-Virumaa
mõeldud filmilaagrid.
valdkond on ääretu –
väga mitmekesine loodus.
Filmimajandus pakub võialates käsitööst kuni
malust lisa teenida või huvita„Siia on tuldud kuni 80inivirtuaareaalsuseni välja, see
meselise võttemeeskonnaga,
vat tööd ka teistele inimestele.
annab võimaluse arendada
Piia Tamm rääkis, et Idasealjuures rahvusvaheliste
maakonnas väikeettevõtlust.
meeskondadega,“ teadis Tamm
Viru filmifondil on juba väga
rääkida. „Meie ettevõtted võidavad sellest, kui
head kogemused: kokku on toetatud 21 eriilfilmiettevõtjad valivad Ida-Virumaa oma võttemelist filmidega seotud projekti. See tähendab,
kohaks. Lisaks aitab see parandada maakonna
et maakonnas on terve hulk inimesi, kes on filmimainet. Ka ajaleht Põhjarannik kajastab alati seda,
tööstusega kokku puutunud ja saanud kogemuse
kui siia on tuldud filme tegema ja kui needsamad
filmitegijatele teenuste pakkumisel.
filmid on vaatajateni jõudnud.“
Toetatud projektidest tõstis Tamm esile näiteks video tegemist Nublu ja Gameboy Tetrise
HUVITAV NOORTELE
loole „Für Oksana“, mis oli edukas nii lõimuNoorte jaoks on kasvav filmitööstus väga atrakmisprojektina kui ka Ida-Virumaa reklaamina.
tiivne ala. Selleks, et noori filmindusse rohkem
Filmifond toetas ka hiljuti kinodesse jõudnud,
tõmmata, teevad omavahel koostööd Tallinna üliosalt Narvas ja Purtses filmitud „Apteeker Melckooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ning
hiori“ valmimist.
Erika Prave
Ida-Virumaa kutsehariduskeskus. Regulaarseks

Jõhvi serva kerkib
ettevõtlusinkubaator
koos filmistuudioga
Jõhvi äripargi alale kavatsetakse ehitada kaks filmistuudiot ja vajalikud lisahooned, mis toetavad
filmimajanduse arengut siinkandis. Projektiga, mille
esialgne pealkiri on „Digi- ja multimeediainkubaatori rajamine koos stuudiotega“, soovitakse õiglase
ülemineku fondi toetuse abil mitmekesistada maakonna majandust.
„Kuidas täpselt seda uut keskust nimetama hakatakse, ei ole veel selge. Kui saame hooned valmis,
kuulutame välja nimekonkursi,“ vastas sihtasutuse
Ida-Viru Investeeringute Agentuur juhatuse liige Teet
Kuusmik küsimusele, kas Jõhvi tuleb oma Hollywood.
MIDA SIIS TEGELIKULT EHITADA PLAANITAKSE?
„Plaan on rajada paar stuudiot, kus on võimalik
filmida, nende juurde laod ja muud vajalikud hooned, umbes 5000 ruutmeetrit suured,“ ütles Kuusmik. Lisaks filmimisele peaks see keskus tema sõnul
sobima ka muuks tegevuseks, mis toetab kinokunsti
ning on seotud infotehnoloogiaga, näiteks muusikaja filmitöötluseks, virtuaalreaalsuse loomiseks ning
animaprojektideks.
Hoonete projekteerimisega soovitakse peale
hakata mais, sest aasta lõpus alustatakse rahastamist
ELi õiglase ülemineku fondist ning kui hästi läheb,
saaks uue aasta alguses ehitushanke välja kuulutada.
Kuusmik ütles, et praegu ei ole võimalik täpselt öelda,
kui palju see projekt maksma võib minna, ent suurusjärk võib olla umbes 10 miljonit eurot.
„Filmi- ja digimaailm kasvab kiiresti ning Jõhvi
tahab selles nišis sees olla. Selles majandusharus
ringleb suur raha ning ka palgad on korralikud,“ ütles
Kuusmik.
Kui inkubatsioonikeskus on äriparki loodud, asub
Ida-Viru ettevõtluskeskus (IVEK) korraldama selle reklaamimist filmitegijatele ning koostöös partneritega
käivitatakse spetsialiseerunud start-up ettevõtetele
vastavad programmid. Ida-Viru filmifond müüb maakonda kui sihtkohta, kus saab teha suuri filmiprojekte,
ent selle eelduseks on vajalik taristu ehk stuudiod.
Filmitootmiseks mõeldud inkubatsioonikeskuse
rajamine on suur koostööprojekt, milles osalevad
äripargi, IVEKi ja filmifondi kõrval veel tulevane loomemajanduskeskus, Tehnopol, kohalik omavalitsus
ja filmitootjad.
JT
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DETAILPLANEERING
Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine
Jõhvi vallavalitsus kehtestas 5. aprilli 2022. a
korraldusega nr 363 Jõhvi linna Pargi tn 46
ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav
maa-ala hõlmab kahte maaüksust Jõhvi
linnas: Pargi tn 46 (25301:008:0082, ärimaa
100%, pindala 4644 m²) ja osaliselt Pargi
tänav L10 (25301:013:0069, transpordimaa
100%, pindala 6801 m²), millest planeeringualale jääb u 990 m². Transpordimaa on
planeeringuala sisse arvatud üksnes juurdepääsu määramiseks Pargi 46 krundile.
Planeeritava maa-ala pindala on u 0,56 ha
ja see asub altkaevandatud alal. Planeeritav maa-ala piirneb järgmiste kinnistutega:
põhjast Pargi tänav L10 (25301:013:0069,
transpordimaa 100%, pindala 6801 m²), idast
Pargi tn 48 (25301:008:0093, ärimaa 100%,
pindala 7012 m²), lõunast ja läänest Jõhvi
linnapark (25301:008:0123, üldkasutatav
maa 100%, pindala 277 257 m²) ning Pargi
tn 44 (25301:008:0072, elamumaa 50%, ühiskondlike ehitiste maa 50%, pindala 3007 m²).
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala sihtotstarbe muutmine ärimaast korterelamumaaks ning hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine korterelamule. Detailplaneeringu lahenduses soovitakse ehitada nelja
maapealse ja ühe maa-aluse korrusega
elamu. Hoone suurim lubatud ehitisealune
pind on 1161 m2 (1/4 krundi pindalast) ning
suhteline kõrgus kuni 15 m maapinnast.
Lisaks korterelamule on Pargi tn 46 krundile
lubatud püstitada kuni kolm hoonet, millel
ei ole ehitusloa kohustust (prügimaja, laste
mängumaja, lehtla vmt). Nende ehitisealune
pind peab olema alla 20 m2 ja kõrgus kuni
5 m. Planeerimise käigus lahendatakse ka
kinnistu ühendused tehnovõrkudega, juurdepääsud ning liikluskorralduse ja haljastuse
põhimõtted.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud
Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013. a määrusega
nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve korterelamumaa
(EK). Jõhvi vallavalitsuse 25. jaanuari 2022. a
korraldusega nr 182 võeti detailplaneering
vastu ning suunati avalikule väljapanekule,
mis toimus 21. veebruarist 7. märtsini 2022
Jõhvi vallavalitsuse hoones ja Jõhvi keskraamatukogus. Detailplaneeringu avalikul
väljapanekul kirjalikke arvamusi ei esitatud.
Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla
veebilehel www.johvi.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-168).
***
Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise
ja planeeringu elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise teade
Jõhvi vallavalitsus teatab, et Jõhvi vallavolikogu 21. aprilli 2022. a otsusega nr 57
algatati Jõhvi valla üldplaneeringu koostamine ja planeeringu elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Jõhvi valla kehtiv üldplaneering (kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a määrusega nr 127) on kehtinud üheksa aastat.
Selle aja jooksul on muutunud nii õigusaktid, majanduslik olukord kui ka ootused
elukeskkonnale. Üldplaneering vajab ajakohastamist ja uuendatud lähenemist valla
ruumilise arengu kujundamiseks.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on
kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, maa- ja veealade üldiste
kasutus- ja ehitustingimuste määramine
ning planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud
ülesannete lahendamine.
Koostatavast üldplaneeringust peab saama
kohalikule omavalitsusele sisukas strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja
majanduskeskkonna loomiseks.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2
kohaselt tuleb üldplaneeringu koostamisega
samal ajal algatada planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH). Planeerimisseaduse § 55
lõike 2 järgi on üldplaneeringu koostamise
aluseks Ida-Viru maakonnaplaneering
2030+.
Üldplaneeringu koostamise ning KSH algataja ja kehtestaja on Jõhvi vallavolikogu ning
korraldaja Jõhvi vallavalitsus.
Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega
on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel
www.johvi.ee.

Essee- ja kirjandikonkursi
võitjad „Noorteürraril“

ESSEEKONKURSS
„KAS LUGEMINE ON OHTLIK?“
I koht Hannes Lüüde,
Jõhvi gümnaasium, juhendaja Dea Proode
II koht Laura Johanna Kask,
Iisaku gümnaasium, juhendaja Saale Kivi
III koht Rainer Kuslap,
Iisaku gümnaasium, juhendaja Saale Kivi
Eripreemia Karina Toots,
Jõhvi gümnaasium, juhendaja Erika Prave
Eripreemia Angelika Hainatskaja,
Jõhvi gümnaasium, juhendaja Maie Marks
Ergutuspreemia Taissia Jakubova,
Jõhvi gümnaasium, juhendaja Ulvi Vilumets
KIRJANDIKONKURSS „MIKS MA EI LOE?“
I koht Georgi Svereniak,
Ahtme põhikool, juhendaja Niina Gorškova
II koht Lisette Uustalu, Jõhvi põhikool, juhendaja
Kärt Kask
III koht Maria Konstantinova,
Kiviõli vene kool, juhendaja Tamara Simonovitš
Eripreemia Taisia Kuznetsova,
Sillamäe eesti põhikool, juhendaja Meeli Rjabova
Eripreemia Lisann Metsla,
Jõhvi põhikool, juhendaja Kärt Kask

Eripreemia saanud Angelika Hainatskaja, Karina Toots ja võitja Hannes Lüüde. Fotod: Erika Prave
Keskraamatukogu tänas essee- ja kirjandikonkursi parimaid kirjutajaid tunnustusüritusega,
millesse mahtus muusika, tants ja luulelahing.
„Noorteürrari“ korraldaja, keskraamatukogu
arendusjuht Tiia Linnard tänas kõiki koole, kes
konkursiga kaasa tulid. „Ma ei ole mitte ainult
tänulik, vaid olen südamest tänulik nii õpilastele
kui ka nende juhendajatele tehtud töö ja nähtud
vaeva eest,“ märkis ta.
Esseekonkursi „Kas lugemine on ohtlik?“
žüriisse kuulunud noorsookirjanikku Berit Sootakit suutsid võistlustööd üllatada. „Olen noorte
kirjakeele ja ideede üle väga meeldivalt üllatunud
ning võtan mütsi nii mõnegi ees maha, sest nii originaalseid mõtteid pole ma juba ammu lugenud,“
sõnas ta. „Tõesti, väga tublid! Üleüldine mulje oli
lõppkokkuvõttes väga-väga hea. Ma ei mäletagi, kas
mina oskasin gümnaasiumis nii soravalt kirjutada ja
oma mõtteid väljendada, või kas ma seda praegugi
nii osavalt oskan.“
MAKSIMUMPUNKTID JA OOTUSED
Sootak ei imesta, kui konkursi võitnud Jõhvi gümnaasiumi õpilase Hannes Lüüde nimi ilmub avalikkuse ette ka edaspidi. „Ma mitte ainult ei andnud
talle igas hindamiskategoorias maksimumpunkte,
vaid tema keeleoskus ja mõtete sidumise võime
ületasid kõik mu ootused. Kui see on tõesti ainult
tema kirjutatud – ja ma mõtlen siin seda tõelise
komplimendina –, siis tahaksin ma teda isiklikult
kiita. Ta näeb suuremat pilti ja just see oli tema suur
eelis. Loomulikult on ta ka vägev sõnasepp ja ma
üldse ei imesta, kui peaksin tulevikus tema nime
mõnes ajalehes või koguni raamatukaanel nägema.
Vapustav!“

Teise koha võitnud Iisaku gümnaasiumi õpilase
Laura Johanna Kase kohta ütles Sootak, et ta kirjutab väga hästi. „Tema kirjakeel on väga ilus ja puhas,
idee originaalsus lausa üheksa punkti kümnest ja
üleüldine meeldivus ka hea.“
Kolmanda koha võitnud Iisaku gümnaasiumi
õpilase Rainer Kuslapi ja ergutuspreemia võitnud
Jõhvi gümnaasiumi õpilase Taissia Jakubova töös
tõstis Sootak esile sinna kätketud isiklikku kogemust. „Mõlemad räägivad omaenda kogemusest,
ja just selline isiklik lähenemine oli mulle väga
meeltmööda.“
PROVOKATIIVSUS JA NAERUPISARAD
Žüriisse kuulunud luuletaja Jürgen Rooste sõnul oli
Kuslapi esseel võistlustöödest kõige parem algus.
„Kõige tugevama, isiklikuma, kogemuslikuma ja
põhjendatuma algusega essee,“ tõdes ta ja kiitis
ka eripreemia võitnud Jõhvi gümnaasiumi õpilast
Karina Tootsi. „Ta on tundliku sotsiaalse närviga
kirjutaja.“
Samuti eripreemia võitnud Jõhvi gümnaasiumi
õpilase Angelika Hainatskaja esseed nimetas Berit
Sootak heas mõttes provokatiivseks. „Tema kirjutis
ajas mind raevunult naerma ja kohati isegi naerupisarates nutma. Kuidas on võimalik nii provokatiivset teksti üldse kirjutada? Ei, see ei ole mahategemine, ma olen tõeliselt üllatunud, et sellise
maailmapildiga noori eksisteerib. Ja kuigi ma ei
peagi otseselt esseedega nõustuma, vaid hindama
nende üleüldist pilti, siis tema teksti lugedes oli
mul üsna keeruline jääda erapooletuks, sest ma ei
suutnud nõustuda mitte ühegi tema väitega. Seega
on ta tubli – ta tekitas minus emotsioone ja ma sain
mõnusalt itsitada.“

Ergutuspreemia Karola Purgats,
Jõhvi põhikool, juhendaja Kärt Kask

Lisaks Berit Sootakile ja Jürgen Roostele hindasid konkursile laekunud 29 esseed Põhjaranniku
ajakirjanik Sirle Sommer-Kalda, vallavanem Maris
Toomel ja Virumaa kirjandusauhinna 2021 žürii
esimees Etti Kagarov.
ÜKSMEELNE OTSUS
8. ja 9. klassi õpilastele korraldatud kirjandikonkursile „Miks ma ei loe?“ laekus 23 tööd, hindajateks olid keeleameti Ida-Viru peainspektor Marge
Mägi-Puss, Jõhvi abivallavanem Ingrid Spitz, Sillamäe raamatukogu juhataja Elviira Sidorova, Jõhvi
keskraamatukogu direktor Eve Kottise ja lastetöö
juht Reet Kaldur.
„Mõlemale žüriile pikk pai,“ sõnas Linnard
tänulikult. „See töö, mis nad tegid, ei olnud lihtne.
Hindamine ei ole kunagi lihtne.“
Žürii liikmete üksmeelse otsusega kuulutati
võitjaks Ahtme põhikooli õpilane Georgi Svereniak, keda juhendas õpetaja Niina Gorškova.
Teise koha võitnud Jõhvi põhikooli õpilase Lisette
Uustalu ja eripreemia võitnud sama kooli õpilase
Lisann Metsla ning ka ergutuspreemia Jõhvi põhikooli viinud Karola Purgatsi juhendajaks oli õpetaja
Kärt Kask.
Kolmas koht läks Kiviõli vene kooli, Maria
Konstantinovale, keda juhendas õpetaja Tamara
Simonovitš, ning üks eripreemia Sillamäe eesti
põhikooli, Taisia Kuznetsovale, keda juhendas
õpetaja Meeli Rjabova.
„Noored, kes konkurssidel osalesid, olid vahvad,
ja ägedad olid ka „Noorteürraril“ esinenud Dance
Box Studio tantsijad, DJ Mario ja igihaljas Jürgen
Rooste,“ tõdes Linnard. „Selliste esinejatega läheb
iga üritus korda.“
JT

Maakonna memmed valmistusid võistluseks tõsiselt
Kuidas maakonna memme tiitli pärast võistlevad
prouad mõõduvõtuks valmistuvad? Peab ütlema,
et väga tõsiselt. Kui piduliku kleidi juurde ei ole
sobivaid kingi kapist võtta, viib osaleja oma peokingad koos kleidiriidega kingsepale, et see jalavarjud roosa-valgetäpilise kangaga üle kleebiks.
Järjekordsetel maakonna memme valimistel
oli kandidaatide põhjalikku suhtumist näha igal
sammul. Näiteks ühes võistlusvoorus, kus enesetutvustuse juurde kuulub ka omavalmistatud roa
pakkumine, kanti žürii lauale nii võileibu, kooki ja
torti kui ka kodus valmistatud hoidiseid.
Samuti tõendas ettevalmistuste tõsidust see,
kui palju olid osalejad oma väljanägemisega vaeva
näinud muinasjutu etendamiseks. Kahe Punamütsikesega lavatükis olid kõigi osatäitjate kostüümid
laitmatud ja aksessuaarid täiuslikud. Näiteks jahimehel oli kaasas koer (pojatütre mänguasjakastist),
valgustusega luup jälgede ajamiseks ning relv nagu
päris, aga hundil, kes seekord oli hea, oli kostüümiks hall pitskleit, päris käpad ja teravad kihvad.
Publikule meeldis igal juhul väga. Ja pealtvaatajaid oli seekord palju. „No kaks aastat pole ju pidu
olnud, seda on inimestele väga vaja,“ sõnas publiku

Maakonna memme võistlusel osalejad enne muinasjutuvooru,
kus tuli etendamisele Punamütsikese lugu. Foto: Erika Prave
lemmikuks valitud jõhvilanna Tooni Roosimägi.
vanuses 66‒78 aastat ja iga osaleja sai tunnustuse:
Tema arvates oli memmevalimine tore ettevõtmine,
muu hulgas välja valiti šarmantne memm ja naemis pakkus head meelelahutust ja võimalust jalga
rusuine proua.
keerutada.
Maakonna memme tiitli pälvis Sirje Nõmmeloo
Maakonna memme valimisi korraldav Heli
Toila vallast.
JT
Vähk ütles, et konkursil osalenud kuus daami olid
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Muusikakooli õpilaste
konkursikevad
Traditsiooniliselt on kevad muusikakoolis
aeg, mil õpilased saavad talve jooksul omandatut võistlustel näidata.
Eesti muusikakoolide liidu konkursil
„Parim noor instrumentalist 2022“ osales
15 Jõhvi muusikakooli akordioni-, kitarri- ja
viiuliõpilast, kes kõik tulid regionaalsetes eelvoorudes auhinnalistele kohtadele ning pälvisid edasipääsu vabariiklikku lõppvooru. Juba
teist aastat toimus konkurss koroonapiirangute
tõttu video teel, kuid see ei ole mingilgi määral
vähendanud osalejate arvu.
Kitarristide regioonikonkursil esindas Jõhvi
muusikakooli lausa 11 noort muusikut. Esimese koha saavutasid Polina Petrova ja Dmitri
Petrov (õpetaja Vadim Nikitin) ning Anastassia
Rjabušenko (õpetaja Inga Tagirova).
Teise koha laureaatideks tulid Denis Saveliev, Stepan Kvitkovski, Marat Šatalov, Georgi
Samarski, Lisett Pullerits (õpetaja Inga Tagirova) ning Alisa Krõlova ja Markus Raketski
(õpetaja Vadim Nikitin).
Kolmanda koha saavutas Nikita Kazakov
(õpetaja Inga Tagirova).
Regionaalsel akordionikonkursil tuli esikohale Aleksandra Jetševskaja ja teisele kohale
Vitalia Fedossova (õpetaja Jelena Pajuste).
Keelpillide regionaalses eelvoorus sai Viktor Hristoforov (õpetaja Oksana Potapenko,
kontsertmeister Jelena Anufrikova) teise ja
Vera Fedossova (õpetaja Oksana Potapenko,
kontsertmeister Larissa Šilova) kolmanda koha.
Ka vabariiklik lõppvoor, kus omavahel
konkureerisid juba kõikidest regioonidest
välja valitud parimad noored muusikud, oli
meie õpilastele edukas. Anastassia Rjabušenko

Anastassia Rjabušenko saavutas konkursil „Parim noor instrumentalist 2022“ nii
regionaalses eelvoorus kui ka vabariiklikus lõppvoorus esimese koha ning
sai võimaluse üles astuda üleriigilisel
lõppkontserdil. Foto: erakogu

5

Foto: kultuuri- ja huvikeskus

võitis esimese, Aleksandra Jetševskaja ja Polina
Petrova teise ning Lisett Pullerits, Georgi
Samarski, Alisa Krõlova, Dmitri Petrov ja
Nikita Kazakov kolmanda koha. Vera Fedossova, Viktor Hristoforov, Vitalia Fedossova,
Marat Šatalov, Markus Raketski ja Stepan Kvitkovski tulid konkursi diplomandideks.
Aprilli lõpus toimusid konkursi lõppkontserdid koos auhinnakarikate üleandmisega juba
Tartu ülikooli aulas ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia uues kontserdisaalis. Jõhvi muusikakooli õpilastest sai võimaluse lõppkontserdil
esineda Anastassia Rjabušenko.
Kuigi kõik ootavad pikisilmi võimalust osaleda taas konkurssidel, kus saab astuda kontserdilavale ning mängida elavas esituses nii
žüriile kui ka publikule, on videokonkurssidel
ometi ka mõni positiivne külg. See on avanud
õpilastele parema võimaluse osaleda rahvusvahelistel võistlustel, millest on vahel loobutud
nii väsitavate sõitude kui ka reisikulude tõttu.
Sellel kevadel osalesid meie õpilased Läti muusikaõppeasutuste korraldatud konkurssidel.
Akordioniõpilane Aleksandra Jetševskaja
(õpetaja Jelena Pajuste) osales Naujenes toimunud XIX rahvusvahelisel akordionistide
konkursil, kus saavutas kolmanda koha.
1.a klassi õpilaste klaveritrio koosseisus
Elizabeth Tõnissaar, Evnika Soroka ja Günel
Rzajeva (õpetajad Jelena Anufrikova ja Jelena
Gromova) võttis osa Daugavpilsis toimunud
II Oscar Stroki nimelisest rahvusvahelisest
pianistide konkursist, kus saavutati samuti
kolmas koht.
MARGIT RAAG
muusikakooli direktor

Laulukevad tõi kokku
noored solistid
Valla kõige pikema ajalooga kultuurisündmus – laste lauluvõistlus Laulukevad – pani väikesed ja suuremad solistid
taas proovile.
„Laste lauluvõistluste korraldamine Jõhvis on väga pika
ajalooga – võiks isegi öelda, et seda on tehtud alati,“ ütles kultuuri- ja huvikeskuse direktor Anne Uttendorf.
Kuna koroona tõttu oli Laulukevades pooleteiseaastane
paus, olid solistid Uttendorfi sõnul seekord eriti elevil. „Eks paljud
laululapsed on meile tuttavad, aga nüüd, pärast pikka pausi, ei
tundnud mõnda last esimese hooga äragi – nii palju olid nad
kasvanud,“ sõnas ta.
Žürii tõstis 3–4aastaste laululaste hulgast esile Mila Kuznetsova laulustuudiost Yes ja 5–6aastaste seast Kristjan Kaarlõpi
huvikeskuse lauluringist. 7–8aastastest lastest võitis Kristel Mäe,
9–10aastastest Danile Oliver Trenholm (fotol) ja 11–12aastastest
Karmen Sass, kes kõik laulavad põhikooli lauluringis. 13–15aastaste lauljate hulgas sai esikoha Ines Reisi, kes harjutab kultuuri- ja huvikeskuse lauluringis. 16–17aastaste solistide seas
võitis Ksenia Klimenkova ja 18–19aastaste seas Sofija Nazarova
– mõlemad esindasid Jõhvi gümnaasiumi.
JT

P I LT K R O O N I K A
Fotod: erakogu

Meistrid sportaeroobikas
Aprilli keskel selgitati välja Eesti meistrid sportaeroobikas.
Jõhvi spordikooli võistkond koosseisus Sonya Sophia Kibler,
Lysandra Zvorygin ja Nicole Avsjukevitš sai miniklassis kolmanda
koha. Lasteklassi aerostepi kategoorias saavutati esikoht. Poistest tuli lasteklassis esimeseks Oleg Goiko, kes sai koos Anna
Štšerbinaga esikoha ka segapaaride võistluses. Samuti sai lasteklassi aerostepi võistluskategoorias esikoha võistkond, kuhu
kuulusid Nicole Kivest, Laura Mehide, Jaroslava Bardina, Oleg
Goiko, Anna Štšerbina, Polina Štereb, Karolyn Kolde ja Elizaveta
Rychova.
Lapsi treenib Tatjana Tulskaja.
JT

Spordiklubist Edu

Jõhvilanna taekwondo
meistrivõistlustel

Puru tee läbimurre 2017 vs. 2022. Fotod: Kalle Pärt

Taekwondo klubi Kwon sportlane Aleksandra Svetlitšnaja võitis Horvaatias peetud Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.
Aleksandra võistles kuni 58 kg kaaluvate 16–17aastaste neidude
kategoorias. Teda juhendab treener Nikolay Grinin.
Euroopa meistrivõistlustel võistlesid 23 riigi esindajad, Eesti koondis oli väljas 29 sportlasega. Võistlustulemuste põhjal võitis Eesti üldkokkuvõttes seitsmenda koha. Sel aastal õnnestus koondise liikmetel
püstitada rekord – võideti 20 medalit.
JT

Spordiklubi Edu kuus noort sportlast võitsid Tartumaal Mellistes peetud Eesti meistrivõistlustel kuni 13aastaste seas
pjedestaalikohad.
Kuni 45 kg kaaluvate tüdrukute seas tuli meistriks Chrysanna
Eliisa Peri tulemusega 37 kg (rebimine 14 ja tõukamine 23 kg).
Kuni 55 kg kaaluvate tüdrukute hulgas sai teise koha Raheelia
Almiste tulemusega 51 kg (21 + 30), kuni 59 kg kaaluvate tüdrukute seas pälvis aga meistritiitli Marta Tõnurist tulemusega
71 kg (28 + 43). Kuni 64 kg kaaluvate tüdrukute kategoorias
võitis hõbemedali Marta Hein, kelle tulemus oli 83 kg (34 + 49).
Kuni 34 kg kaaluvate poiste seas tuli teisele kohale Arseni
Vorobjov, kelle tulemus oli 40 kg (15 + 25). Üle 81 kg kaaluvate
poiste seas võitis kuldmedali Andri Vildak tulemusega 61 kg
(24 + 37).
Nende tulemuste alusel oleks tüdrukud saanud võistkondlikult teise ja poisid kolmanda koha, kui selline ametlik arvestus
oleks olnud.
ALEKSANDR RUMJANTSEV
Edu treener

Tõstmisest veel
Samuti tegi Albus peetud tõstespordivõistlustel kuni 13-aastaste
kategoorias kaheksa uut Eesti rekordit ja võitis esikoha spordiklubi Olümpionok esindaja Aleksei Špalov. Võistlused korraldas
spordiliit Jõud ja Aleksei esindas seal ainukesena Ida-Virumaad.
JT
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Märtsis registreeriti nelja
väikese vallakodaniku sünd:
Varvara Moltšanova
Marta Marmor
Maksim Belov
David Mamai

Aprillis
tähistasid sünnipäeva
järgmised väärikas eas
vallakodanikud:
95
Zoya Suslova
Galina Demidova
94
Aleksandra Ekimova
93
Hilda Hallik
92
Jelizaveta Besstšastnaja
91
Anna Kitšatova
Lidia Nikonova
Maria Zolina
Lidia Maksimova
90
Maria Danilkina
Ljudmila Kosko
Galina Zolotova
Aliide Lekareva
89
Tamara Russakova
Miralda Ritinš
88
Hillar Piirik
Liidia Kovšun
Alexander Kakurnikov
Linda Jeeger
Helga Raidma
Aleksandra Kireeva
Veera Monahhova
87
Eevi Metsavahi
Bernhard Nagelman
86
Valentin Pospelov
Zinaida Chugunova
Maja Pribega
Alexey Budaev
Sofia Šilak
85
Leonilla Romanova
Tatjana Burakova
Antonina Komissarova
Niina Petrova
Nikolay Losev
Maria Mägisoo
Boguslava Kuptsova
Praskovja Voronkova
Galina Smirnova
Aleksandra Lang
Irina Zaytseva
80
Tamara Totmyanina
Ivan Dzyubenko
Badrlkhayat Vlasenko
75
Zelma Derbinova
Alla Vazhova
Niina Timoškina
Vladimir Kharitonov
Yury Ivanov
Liidia Šilova
Milvi Nõmmeloo
Ljudmilla Novikova
Anatoli Novikov
Agnes Rannu
Aili Reidla
Valentina Kuropatkina
70
Mare Raatma
Galina Loboda
Aleksander Kobar
Valentin Kvetnitskiy
Nadežda Gordejeva
Ivan Pleshkov
Rimma Chirkunova
Liubov Gubkina
Irina Gaydak
Harri Torn
Sergei Kazakov
Vitali Stepanov
Zoja Vladimirova
Ants Saareke
Raivo Reiner
Palume neil, kes ei soovi JT kaudu õnnitlusi
saada, anda sellest teada telefonil
336 3750 või 508 9468.

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• L, 07.05 kl 12 teater Tuuleveski lasteetendus
„Tuhkatriinu“
• R, 13.05 kl 19 „Flamingo“. Comedy Estonia
• P, 15.05 kl 17 kontserdimaja hooaja lõppkontsert
• K, 18.05 kl 19 Dmitry Metlitsky Orchestra & Vienna
show Ballet
• K, 18.05 kl 11 Viljandi laste- ja noorteteater Reky
lasteetendus „Memme musi“
JÕHVI KESKRAAMATUKOGUS
• 12.05 kl 18 mälumäng #raamatukoguviks.
Teave tel 558 4247, Tiia Linnard.
• 04., 11., 18.05 kl 16–18 Gerri käsitöötuba.
Teave tel 5382 7060, Gerri Orgma.
• 07., 14., 21., 28.05 kl 12–13 tädi Reeda jututuba.
Teave tel 5382 7060, Reet Kaldur.
TAMMIKU RAHVAMAJAS
• 8. mail kell 13 EMADEPÄEVA KONTSERT
„Ema, kallis ema, oled nõnda hea ...“
Esinevad ALEKSANDR LASSIKOV ja
Jõhvi laululapsed. Tasuta
Buss väljub kell 12.30 Jõhvi vallavalitsuse juurest
NÄITUSED
Linnagaleriis
• LINNAGALERIIS
04.–30.05 Rein Meresaare isikunäitus
„Sini-Must-Valge“.

HE A JÕ HVI VAL L A
E LANI K JA E TT EVÕTJA!

Oleme planeerimas Jõhvis kaugküttevõrgu laiendamist ja kaardistame
potentsiaalseid huvilisi.
Miks tasub liituda VKG Soojuse
kaugküttevõrguga?

Liitumise
tingimused:

mugav, sest automaatika teeb kogu
töö Sinu eest ära;

Projekteerime ja ehitame soojatrassi Sinu
soojasõlmeni välja.

Nõustame ning aitame hoonesisese soojasõlme
projekteerimise ja ehitamisega.

ohutu, kuna puudub vingugaasi risk;

stabiilne ja soodne hind, kuna ei sõltu
maagaasi ega elektri hinnast;

Liitumistasu hinnapakkumise teeme igale
kliendile personaalselt.

100% eestimaine energia;

tunnustatud keskkonnasõbraliku
kaugkütte märgisega.

Võrguga ootame liituma kliente, kes asuvad alltoodud skeemil punasega märgistatud alal.

Jõhvi
kuldpulmaliste pidu
toimub tänavu 11. juunil
Tammiku r ahvamajas
Kuldsed paarid, kes soovivad sellel osaleda,
andke endast teada
Heli Vähile telefonil 5858 7381

Anna oma liitumissoovist teada 13. maiks
Kirjuta
vkgsoojus@vkg.ee

Täida avaldus
vkgsoojus.ee/est/liitumine

Või helista
334 2408

Ei asu märgitud piirkonnas, kuid tahaks meile kliendiks tulla? Anna märku ja leiame
lahenduse.
Lisainfo: www.vkgsoojus.ee või 334 2408.

DETAILPLANEERING
Jõhvi vallavalitsus kehtestas 13. aprilli
2022. a korraldusega nr 382 Jõhvi valla
Pajualuse küla Jani kinnistu lähiala
detailplaneeringu.
Planeeringuala asub Pajualuse küla ja Tammiku aleviku piiril, Jõhvi valla üldplaneeringuga määratud kompaktselt asustatud ja
detailplaneeringu kohustusega alal, mille
maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa.
Tegemist on Kirbulinna tee, Kastani tänava
ning Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku tugimaantee ristmikul paikneva rohumaaga, millel puudub kõrghaljastus. Planeeringuala on
hoonestamata ja seda läbib gaasitorustik.
Planeeringuala hõlmab Pajualuse küla
Jani kinnistut (25201:003:0106, maatulundusmaa 100%, pindala 2,39 ha) ning osaliselt Tammiku aleviku Kastani tänav T12
(25101:001:0225, transpordimaa 100%, pindala 3585 m²) ja Pajualuse küla Kirbulinna tee
T3 (25101:001:0188, transpordimaa 100%,
pindala 15 371 m²) kinnistut. Planeeritava
ala suurus on u 3 ha ja see asub Tammiku
kaevanduse mäeeraldisel.
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast 93
Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku tee
(25201:002:0137, transpordimaa 100%,
pindala 39 621 m²), kirdest Vahepõllu
(25101:001:0321, maatulundusmaa
100%, pindala 66 756 m²), kagust Farmi
(25201:003:0109, maatulundusmaa 75% ja
tootmismaa 25%, pindala 23,66 ha), edelast
Matsi (25201:003:0105, maatulundusmaa
100%, pindala 9,16 ha) ning loodest Kirbulinna tee 67 (25201:002:0164, tootmismaa
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100%, pindala 3022 m²) ja Kirbulinna tee 69
(25201:002:0146, tootmismaa 100%, pindala
20 335 m²) kinnistuga. Farmi ning Kirbulinna
tee 67 ja 69 kinnistud jäävad Tammiku aleviku territooriumile. Kirbulinna tee 67 ja 69
kinnistud on hoonestatud.
Detailplaneeringu eesmärk on Jani kinnistu
jagamine neljaks ärimaa krundiks (pindalaga
4990–5329 m², ehitusõigusega kuni kolmele
kahekorruselisele hoonele kõrgusega kuni
10 m ja ehitisealuse kogupinnaga kuni
1300 m² krundi kohta) ning üheks 70% transpordi- ja 30% tootmismaa sihtotstarbega
krundiks (pindalaga 2396 m² ilma hoonete
ehitusõiguseta), samuti hoonestusalade,
ehituslike tingimuste, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ning tehnovõrkude ja
-rajatiste põhimõtete määramine.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud
Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub
planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu kohustusega alal
(u 140 ha), mille maakasutuse juhtotstarve
on pereelamumaa (EP) ja kus on lubatud
muu kõrvalsihtotstarve kuni 30% (u 42 ha)
ulatuses.
Detailplaneering on kooskõlastatud maaameti (18.05.2021 nr 6-3/21/8458-2), transpordiameti (12.05.2021 nr 7.1-2/21/11517-2)
ning päästeametiga (pärast puuduste kõrvaldamist, 27.10.2021 nr 7.2-3.3/3816-4). Puudutatud isikud planeeringu kohta arvamusi
ei esitanud.

Detailplaneering võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule Jõhvi vallavalitsuse
14. detsembri 2021. a korraldusega nr 78.
Avalik väljapanek toimus 10.–24. jaanuarini
2022. Avaliku väljapaneku ajal esitas planeeringualaga piirneva kinnistu omanik kirjaliku
arvamuse, milles juhtis tähelepanu muu hulgas sellele, et detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses on kajastatud planeeringulahendusele mittevastav kruntide arv. Jõhvi
vallavalitsus arvestas avaldaja märkusega ja
tunnistas oma viga. Ka teiste avaldaja kirjas
esitatud seisukohtade kohta on vallavalitsus
selgitusi andnud.
Menetluse nõuetekohasuse tagamiseks
võeti Jani kinnistu ja lähiala detailplaneering
korduvalt vastu ja suunati avalikule väljapanekule Jõhvi vallavalitsuse 22. veebruari
2022. a korraldusega nr 262. Uus avalik
väljapanek toimus 21. märtsist 3. aprillini
2022 Jõhvi vallavalitsuse hoones ja Jõhvi
keskraamatukogus. Avaliku väljapaneku
ajal kirjalikke arvamusi ei esitatud. Planeerimisseaduse § 136 lõike 2 kohaselt ei ole
avaliku arutelu korraldamine nõutav, kui
detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku
väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või
kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on
arvesse võetud.
Detailplaneeringu lahenduse ja menetluse
materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (Ehitus ja planeerimine
/ Detailplaneeringud / Dokumendihalduse
planeeringute register / DP-171).

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

