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Ranitsatoetus
on 100 eurot
Valla eelarvest makstakse 100 eurot ranitsatoetust
kõigile esimesse klassi minevatele lastele, sõltumata
sellest, millises koolis laps haridusteed alustab.
Toetuse saamiseks peab laps ja üks tema vanematest
või ametlik hooldaja olema Jõhvi valla elanik, kusjuures
sissekanne valla elanike registrisse peab olema tehtud
vähemalt pool aastat tagasi.
Ranitsatoetust saab taotleda 1. septembrist
30. novembrini elektroonselt haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu. ARNO-sse saab siseneda
vallavalitsuse kodulehelt või läbi kooli infosüsteemi,
mille kohta saab täpsemat infot lapse koolist.
JT

Vallavalitsus pani
vaktsineerimisele õla alla
Vallavalitsus on suurematel suveüritustel jaganud osavõtjatele infot koroonavastase vaktsineerimise kohta
ning koostöös Ida-Viru keskhaigla ja OÜ-ga Corrigo
pakkunud kaitsesüsti saamise võimalusi.
„Vaktsineerimine – see on enda ja teiste tervise hoidmine ja seepärast väga oluline. Selle nimel, et jõhvilased
saaksid end lihtsasti vaktsineerida, oleme teinud head
koostööd Ida-Viru keskhaigla ja OÜ-ga Corrigo,“ ütles
vallavanem Maris Toomel. Nii on pakutud vaktsineerimisvõimalust näiteks vallamajas ning Jewe ja Pargi keskuses.
„Kasutasime ära suviseid üritusi ja jagasime seal
inimestele võimalikult palju infot. Tuleb arvestada, et
meediat, sh sotsiaalmeediat, ei tarbi mitte kõik, ning
seega tuleb läheneda ka teisiti,“ sõnas Toomel.
Ka koostöö valla allasutustega on olnud hea. Nii on
näiteks sotsiaalmaja 24 elanikku saanud esmase süsti
ja saavad lähiajal ka teise.
Et kaitsesüstimist Ida-Virumaal paremini korraldada,
on Ida-Viru omavalitsuste liit ametisse võtnud vaktsineerimise koordinaatori Sergei Andrejevi.
Toomel ütles, et vallavalitsus jätkab teavitustegevusega ja vahendab kaitsepookimise võimalusi ka edaspidi.
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Vallavalitsuse
liikmete kontaktid
ja vastuvõtuajad

Esimene koolipäev gümnaasiumis. Fotod: Erika Prave

Esimesse klassi
läks 92 last
Esimesel septembril alustas Jõhvi põhikoolis oma kooliteed 47 ja Jõhvi vene põhikoolis 45 esimese klassi last. Ühtekokku õpib
mõlemas põhikoolis 1708 õpilast. Gümnaasiumis omandab haridust 445 õpilast, neist
155 kümnendates klassides.
„Tänapäeva koolis ei ole enam tähtis
see, mida sa õpid, vaid see, kuidas sa midagi
õpid,“ tsiteeris vallavanem Maris Toomel

kooliperesid tervitades Eesti uut presidenti.
„Mõelgem nendele küsimustele ning olge
uudishimulikud ja loovad. Lisaks olge headeks partneriteks oma õpetajatele.“
Jõhvi valla hariduselu kommenteerides
ütles vallavanem, et valla haridusasutused
teevad head tööd ning tõhusat koostööd vallavalitsusega. „Tuleb üle olla pahatahtlikest
kuulujuttudest, et vallavalitsus tahab vene

NB! Ametnike vastuvõtule palume eelnevalt
registreeruda telefonil 336 3750.
Vallavanem MARIS TOOMEL
tel 336 3740, mob 5820 9800
maris.toomel @ johvi.ee
Vastuvõtuaeg: E 15.00–16.30
Abivallavanem kultuuri-, spordi- ja arengu
valdkonnas JÜRI KONRAD
tel 336 3755, mob 523 5515
jyri.konrad@johvi.ee
Vastuvõtuaeg: E 15.00–16.30 ja N 9.00–10.00
Abivallavanem majandusvaldkonnas
MAX KAUR
tel 336 3742, mob 5341 3122
max.kaur@johvi.ee
Vastuvõtuaeg: E 15.00–16.30 ja N 9.00–10.00
Valitsuse liige maaelu ja ettevõtluse valdkonnas
ARVO ALLER
tel 336 3742, mob 5301 9338
arvo.aller@johvi.ee
Vastuvõtuaeg: E 15.00–16.30 ja N 9.00–10.00

Pippi Lotta
800 meetri jooksu
stardis Keenias.
Kuvatõmmis

põhikooli sulgeda. Kinnitan, et see ei ole nii.
Vastupidi – meil on koolidega hea koostöö
ning vallavalitsus toetab meie haridusasutusi
kõigiti,“ sõnas Toomel.
Koolijuhid avaldasid oma esimese koolipäeva kõnedes lootust, et sel õppeaastal
jätkub õppimine tavapärasel moel: koolis silmast silma, mitte kodudes ekraani taga, nagu
see viimasel õppeaastal oli.
„Loodame sel aastal likvideerida eelmisel aastal tekkinud lüngad teadmistes ning
pakume lastele võimalikult palju huvitegevust, et nad saaksid jälle suhelda ja tegeleda
põnevate asjadega. Samuti soovime, et saaksime jätkata alustatud rahvusvaheliste projektidega, mida on meie koolis sel aastal lausa
viis,“ võttis vene põhikooli direktor Irina Šulgina olulisima kokku.
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PIPPI LOTTA ENOK:
lähen alati rekordit tegema

Augusti lõpus juunioride maailmameistrivõistlustel Keenias hõbemedali
võitnud Jõhvi neiu Pippi Lotta Enok
teeb seitsmevõistlust oma sõnul seepärast, et ei raatsiks ühestki spordialast
loobuda.
„Mulle meeldib mitmekülgsus ja
tahan end erinevatel aladel proovile
panna. Lähen igasse starti plaaKeenias
Nairobis toimunud
niga teha uus isiklik rekord. Ka
juunioride
viimase ala puhul, milleks on
kergejõustiku MMil
800 meetri jooks, mõtlen, et
võitis seitsmevõistleja
kirsiks tordil võiks olla kiireim
Pippi Lotta Enok
seni
joostud aeg.“
5746 punktiga
Pippi Lotta on pärast juuhõbemedali.
nioride maailmameistrivõistlusi ja

enne USA-sse Oklahoma ülikooli suundumist paariks päevaks kodus käimas. Tihedas ajakavas, kuhu peavad mahtuma kohtumised sõprade-sugulastega ning natuke
ka puhkust, leiab ta aega, et rääkida Jõhvi
Teatajaga. Kohtume kohe-kohe valmiva
staadioni juures. Küsin, mis tundega Pippi
Lotta uut rajatist vaatab, teades, et tema
sporditee alguses olid siin sootuks teised
tingimused. „Mul on väga positiivsed mõtted ja siiralt hea meel, et lastel ja noortel
on võimalus heades tingimustes treenida.
Kindlasti on see vundamendiks nii mõnegi
tulevase sportlase karjäärile. Usun, et meie
kandist võib sirguda palju tublisid tegijaid.“
Loe edasi lk 5

2

JÕHVI TEATAJA

Nr 7 (213) september 2021

Valla finants
tervis on hea

huvitegevusega Jõhvi valla haridusmaastikku.
Projekt viiakse ellu 2020.–2021. aastal. Selleks
on eraldatud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetus kuni 249 600 eurot, valla omaosalus on kuni 40 000 eurot. Teadushuvihariduse
keskus hakkab paiknema vene põhikooli B-korpuses, mis anti pärast koolimaja renoveerimist
üle Jõhvi kultuuri- ja huvikeskusele ning millest
on saamas teadus- ja loomemaja.

„Et saada parem ülevaade sellest, milline on valla finantstervis, on mõistlik vaadata arve
ehk fakte, mis iseloomustavad viimase nelja aasta tähtsamaid investeeringuid,“ ütles vallavanem Maris Toomel. Tema sõnul on vallavalitsus järginud eelarve koostamisel distsipliini nõudvaid piirmäärasid ja valla laenude netovõlakoormus ei ole kunagi ületanud
seadusega lubatud piire.
Toomeli sõnul on hea vaadata ka ette ning teha ülevaade plaanitavatest suurematest investeeringutest. „Selles lehenumbris räägime haridust puudutavatest projektidest, oktoobri
Jõhvi Teatajas anname aga ülevaate majandus- ja sotsiaalvaldkonna investeeringutest,“
sõnas Toomel.
Majandusülevaade
2019. aasta detsembris Hiinast alguse saanud
koroonapandeemia on nii Eesti kui ka kogu
maailma majanduse jaoks olnud ajalooliselt suur
šokk. Rahandusministeerium on saatnud omavalitsustele soovituse vältida eriolukorras koondamisi või kavandatud investeeringute piiramist.
Alates eriolukorra väljakuulutamisest 2020.
aasta märtsis on registreeritud töötus kasvanud
kõigis maakondades.
Statistikaameti andmetel oli töötute arv
Ida-Virumaal

Jõhvi vallas

juulis 2019

5731

392

juulis 2021

7090 (kasv 23,7%)

481 (kasv 22,7%)

VALLA TÄHTSAIMAD
INVESTEERINGUD HARIDUS- JA
KULTUURIVALDKONDA AASTAIL
2018–2021 JA KAVANDATAVAD
INVESTEERINGUD 2022–2025

Jõhvi vene põhikool
2016. aastal esitas vallavalitsus haridus- ja teadusministeeriumile eeltaotluse, et saada investeering Jõhvi vene põhikooli hoone renoveerimiseks, ning sai sihtasutuselt Innove kinnituse,
et hoone rekonstrueerimist toetatakse kuni 85%
ulatuses.
2017. aasta sügisel valmistati ette projekteerimis- ja ehitustööde hankedokumendid ning
korraldati hange, mille võitis AS Eviko. Reno-

Põhikool
2019. aastal algasid ettevalmistused Jõhvi põhikooli uue hoone ehitamiseks. Korraldati avatud
ideevõistlus, et leida koolile ja seda ümbritsevale
alale terviklik ruumiline ja logistiline eskiislahendus. Uue koolimaja ehitamise eesmärk on
viia see vastavusse nüüdisaegse hariduskeskkonna nõuetega ja tagada kvaliteetse põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisem
mõte on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele,
muu hulgas viies õppekohtade arvu vastavusse
demograafiliste muutustega. Sihtasutus Innove
eraldas meetmest „Jätkusuutlike põhikoolide
rekonstrueerimine“ toetuse, mis moodustab
kuni 4,76 miljonit eurot. Projekti elluviimise aeg
on 2019. aastast 2022. aasta augustini.
2020. aastal tehti ehituseks vajalikud ettevalmistustööd (tehnotrasside ümbertõstmine)
ja OÜ Kauss Arhitektuur lõpetas uue koolimaja
projekteerimise. Tööde maksumuseks kujunes 384 500 eurot. Vana koolihoone lammutati
2020. aastal ja ehitustöödega alustati pärast
hanke korraldamist 2021. aastal.
Lasteaiad
2019. aastal projekteeris AB Artes Terrae OÜ
Sipsiku lasteaia õuele mängu-, õppe- ja spordiväljakud ning väliõppepaviljoni ja kergliiklusteed. 2020. aastal rekonstrueeris Lars Laj Eesti
OÜ õueala, tööde maksumuseks kujunes 130 700
eurot.

Kui 2020. aasta esimese kvartali tegelik üksikisiku tulumaksu laekumine kasvas
2019. aasta sama ajaga võrreldes 3,8%, siis juba
alates märtsi keskpaigast võis täheldada tagasilööke. Majanduslikust olukorrast lähtudes ongi
aastateks 2020–2022 vallaeelarvesse üksikisiku
tulumaks planeeritud konservatiivselt.

kasv 9,99%

2018–2019

kasv 8,11%

2019–2020

kasv 1,31%

Jõhvi valla finants-majanduslik olukord
Kuna valla peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumise kasv on üldmajandusliku
olukorra tõttu aastail 2020–2021 kasin, on vald
panustanud suurte investeeringuprojektide elluviimisse osaliselt laenu võttes. Seda lubab valla
finantsvõimekus, mis on hea.
Jõhvi valla kestliku arengu tagamiseks on
investeeringud võtmetähtsusega. Eelarvestrateegias aastateks 2021–2025 on kujundatud valmisolek kaasata valla arendus- ja investeerimistegevuse rahastamiseks riiklikke, Euroopa Liidu
ja muude rahvusvaheliste programmide vahendeid. Valla laenukoormus on väike, laenu teenindamine ei ole vallale koormav ja ka Euribor on
juba pikemat aega püsinud negatiivne. Tegelik
valla võlakohustuste (laenude) kogumaht oli
1. jaanuari 2021. aasta seisuga 4,4 miljonit eurot.
Jõhvi vald on eelarve koostamisel alati kinni
pidanud eelarvedistsipliini nõudvatest piirmääradest ja valla laenude netovõlakoormus ei ole
kunagi ületanud seadusega lubatud piire. Vald
peab rangelt silmas printsiipi, et tegelik neto
võlakoormus ei kasvaks üle 56,0%.

Raamatukogu
Jõhvi raamatukogule uue hoone ehitamiseks on
vahetatud teavet kultuuriministeeriumi, integratsiooni sihtasutuse ja teiste võimalike partnerorganisatsioonidega. Tellitud on uue raamatukogu eskiisprojekt (teostaja Arhitekt Must OÜ).
Osaleti Eesti kultuurkapitali nn suurprojektide
ideevoorus, mille käigus avanes võimalus tutvustada ideed Eesti avalikkusele. Keskraamatukogu
uue hoone rajamiseks on aastatel 2023 ja 2025
planeeritud valla omaosalus kuni 630 000 eurot
ning oodatav riigi toetus kuni 1,33 miljonit eurot.
Staadion
2020. aastal korraldati Jõhvi spordihalli staadioni rekonstrueerimise hange (koos kesklinna
promenaadi pikendamise teise etapi töödega) ja
alustati ehitustöid, mis lõpetatakse 2021. aasta
sügisel. Projekt viiakse ellu meetme „Ida-Virumaa linnaliste piirkondade jätkusuutlik areng“
toetusvahendite abil.
Jalgpalli sisehall
2021. aasta riigieelarve seadusega otsustati toetada kohalikke omavalitsusi multifunktsionaalsete aasta ringi kasutatavate spordiväljakute, sh
jalgpalli sisehallide rajamisel kogumahus 6 miljonit eurot. Jõhvi jalgpallistaadioni kompleksi
rekonstrueerimiseks on kavas arendusprojekt
aastaiks 2021–2024. Oma- või kaasfinantseeringuks on planeeritud kuni 790 000 eurot ja oodatav toetus kultuuriministeeriumilt on kuni 1,5
miljonit eurot.
Mänguväljakud
2020. aastal rekonstrueeriti kaks mänguväljakut – Hariduse 9 ja Narva mnt 29 juures – ning
rajati linnapargi lõunaservas virgestusväljaku
esimene etapp.
2021. aasta eelarvesse on planeeritud raha
kolme mänguväljaku ja korvpalliväljaku rajamiseks. Jätkatakse Jõhvi linnapargi tervikliku
rekonstrueerimisprojekti elluviimist, et parandada järk-järgult pargi kasutusmugavust.
2021. aasta kaasava eelarve vahenditest on
plaanis teha Jõhvi linnapargi takistusraja projekteerimis- ja ehitustööd summas 16 800 eurot.

Üksikisiku tulumaksu laekumise
tegelik kasv aastail 2017–2020
2017–2018

2020. aastal sai vallavalitsus riigilt toetust nn
Covid-19 kriisiabi meetmest, millest 170 700 euro
eest jätkatakse linnapargi rekonstrueerimise teise
etapiga. Selle käigus ehitatakse parki uued jalg- ja
sõiduteed ning lisatakse välisvalgusteid. Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetusega
viidi lõpule Leaderi projekt ning rajati parki, kus
mängu- ja liikumisatraktsioonid olid puudunud
juba mitukümmend aastat, laste mänguväljak.
Kultuuri- ja huvikeskuse helisüsteemi uuendamiseks 2021. aastal on ette nähtud 100 000 eurot
valla vahendeid.

Mikro linnulennult. Foto: Kalle Pärt
veerimistööd kestsid 2018. aasta oktoobrini. Projekti toetussumma oli 2,86 miljonit eurot ja valla
osalus 0,64 miljonit eurot. 2018. ja 2019. aastal
soetati koolile uus mööbel, mille kulud moodustasid 291 200 eurot.
Aastail 2019–2020 renoveeriti ka vene põhikooli staadion. Sellesse projekti panustas vald
710 600 eurot.
Vene põhikooli hoones osaliselt vabanenud pinnale rajatakse loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse keskus, mis rikastab loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogiaainete

Valla tegelik netovõlakoormus ja seadusega lubatud netovõlakoormuse ülemmäär aastail 2015–2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Valla tegelik netovõlakoormus %

32,2

26,2

44,1

9,6

6,8

24,9

Seadusega lubatud
netovõlakoormuse
ülemmäär %

71,4

63,0

75,9

71,0

60,0

82,3

2019. aastal tehti Sipsiku lasteaias energiaaudit
ja projekteeriti hoone renoveerimine, 2020. aastal
energiaauditit täiendati. Ka Kalevipoja lasteaias
tehti 2020. aastal energiaaudit. 2020. aastal tegi
Building Grupp OÜ 222 400 euro eest Sipsiku
maja renoveerimistööd, selleks saadi toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. OÜ Simon koostas Sipsiku hoonele päikeseelektrijaama elektri- ja
paigaldusprojekti ning päikeseelektrijaam ehitati
2021. aastal.
2021. aastal tehakse Sipsikus rühmaruumide
remont ja jätkatakse õueala rekonstrueerimist,
milleks on ette nähtud 170 000 eurot.

Park
Linnapargi rekonstrueerimiseks on planeeritud
arendusprojektid, et kaasata erinevatest programmidest toetusvahendeid ja panustada ka
omavahendeid. 2019. aastal eraldas riik pargi
jaoks toetuse 400 000 eurot. Rekonstrueerimistööde esimese etapi käigus rajati parki teid ja
välisvalgustust ning remonditi laululava.

Tulevased projektid
Aastateks 2024–2025 on kavas linnapargi järgmine arendusetapp, mille raames jätkatakse OÜ
Lootusprojekt poolt 2016. aastal koostatud tervikliku rekonstrueerimisprojekti elluviimist. Omavahendeid kavandatakse kuni 180 000 eurot ja toetust kuni 220 000 eurot.
Jõhvi uue skate-pargi esimese etapi rajamist
alustati 2020. aastal. Korraldati projekteerimisehitushange ja tööde maksumuseks kujunes
76 800 eurot.
Skate-pargi teise ja kolmanda etapi väljaehitamiseks on aastatel 2021 ja 2023 planeeritud valla
omavahendeid kuni 130 000 eurot ning oodatavat toetust kuni 140 000 eurot. Tööde käigus
valmivad vigursõidurada, parkuuriväljak (turnimisatraktsioonid) ja pargi laiendus edasijõudnud
harrastajatele.
Kergejõustikustaadioni inventari soetamiseks on 2021. aastal planeeritud 159 000 eurot
ning Jõhvi spordikoolile jõusaali inventari soetamiseks 60 000 eurot.
Väiksemate mängu- ja spordiväljakute, haljas- ja puhkealade rajamiseks ning korrastamiseks on kavandatud arenguprogramm aastateks
2021–2025, mil toetusprogrammide vahendeid
on plaanitud kaasata 420 000 eurot. Rakvere 4
mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustöödeks
on 2021. aastaks kavandatud 200 000 eurot.
Kokkuvõtte tegi vallavalitsus. Ülevaade majandus- ja sotsiaalvaldkonna investeeringutest ilmub
oktoobri Jõhvi Teatajas.

JÕHVI TEATAJA

Nr 1 (97) 2012
Nr 7 (213) september
2021

Raamatukogu aitab vaktsineerimis
tõendi loomise ja printimisega
Foto: Tiia Linnard

Jõhvi keskraamatukogusse on teretulnud kõik, kes vajavad abi, et luua
patsiendiportaalis vaktsineerimistõend
ja see välja printida või nutiseadmes
alla laadida.
Keskraamatukogu teenindusjuhi Tiia Linnardi sõnul jagub abivajajaid igasse tööpäeva.
„Kui juuli lõpus käis vaid paar inimest päevas,
siis nüüd on 10–15 inimest päevas tavaline,“
märkis ta.
Lugemissaalis vaktsineerimistõendi loomisel ja printimisel inimesi juhendav raamatu
koguhoidja Olga Karp tõdeb, et tullakse suure
murega, lahkutakse aga rõõmsana ning abi
eest ollakse väga tänulikud. „Paljud eakad
pole arvutit varem üldse kasutanud – muidugi
nad ei tea patsiendiportaalist midagi,“ sõnas
ta. „Aga kui tõend viie minuti pärast käes, ei
jõuta ära imestada, et nii lihtne see oligi.“
Ladusalt läheb siis, kui ID-kaardi sertifikaadid on kehtivad ning PIN-koodid kaasas.
Enamasti nii ongi, kuid aidata tuleb ka neid,
kel paroolid kadunud või kes ei tea, mis see
PIN-kood üldse on. „Paroolideta me kohapeal
midagi teha ei saa, küll aga juhendame, mida
inimene peab edasi tegema,“ märkis Linnard.
Kui paroolid on aegunud või kadunud,
suunatakse abivajaja neid uuendama Jõhvi
politseimajja. Kuid vaktsineerimistõendi saab
luua ka PIN-koode uuendamata – selleks tuleb
pöörduda terviseametisse. „Eakat inimest,
kes ei tea PIN-koodidest kõige vähematki,

Tasuta spordiring
lastele

Viie- kuni kaheksa-aastased lapsed saavad spordikoolis
erinevate aladega tutvust teha tasuta algettevalmistuse spordiringis.
Ettevõtmise eesmärk on tekitada lastes spordihuvi
ja tutvustada neile eri spordialasid, et aidata neil leida
lemmikut.
45-minutilistes trennides, mis toimuvad kahel
kuni neljal korral nädalas, arendatakse kiirust, osavust,
vastupidavust, koordinatsiooni ja painduvust. Tutvust
tehakse võrk-, jalg-, sulg- ja korvpalli, suusatamise,
ujumise, kergejõustiku ja tennisega.
Täpsem info spordikoolist.
JT

Lapsed said
kaugõppes 54 arvutit

Jõhvi keskraamatukogu töötaja
Olga Karp kuuleb eakatelt
inimestelt iga päev tänusõnu, kui
vaktsineerimistõend käes ja mure
murtud.
pole mõtet jooksutada politsei- ja piirivalveametisse. Ei läinud tal neid paroole enne vaja,
ei lähe ka pärast tõendi kättesaamist,“ tõdeb
Linnard. Tema sõnul on raamatukogul terviseameti Jõhvi klienditeeninduse töötajatega
väga hea koostöö.

Inimeste juhendamine riigi e-teenuste
kasutamisel on osa raamatukoguhoidjate igapäevatööst. „Abi vajatakse e-posti loomisel,
ID-kaardi kasutamisel, digiallkirjastamisel ja
iseteenindusportaalide – mitte ainult patsiendiportaali – kasutamisel,“ nentis Karp. Tema
juures saab registreeruda ka individuaalsetele
arvutikursustele.
„Arvutiga lähemat tutvust teha pole
kunagi hilja,“ ütles Tiia Linnard. „Seda enam,
et meie raamatukoguhoidjad on sel teekonnal
juhendajatena väga kompetentsed ja kannatlikud kaaslased.“
JT

Jaamahoone
konserveeritakse
Vallavalitsus kuulutas välja hanke, et leida töötegija
selle sajandi algusest saati tühjana seisnud jaamahoone konserveerimiseks. Et säiliks see, mis jaamahoonest veel alles, peab hanke võitja tegema hoonele
katuse ning sulgema uksed ja aknad. Edaspidi on plaanis hoone taastada.
Jaamahoone kuulus varem Eesti Raudteele, kes
loovutas selle pärast mitu aastat kestnud kirjavahetust
ja läbirääkimisi sel kevadel 17 000 euro eest vallale.
JT

Foto: Erika Prave

Pargi rekonstrueerimistööd
said valmis

Veesein pargis.
Foto: Erika Prave
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Parki rekonstrueeriti kahes etapis, tehtud tööd
läksid maksma kokku ligi 450 000 eurot.
„Parki paigaldati 42 valgustit ja asfalteeriti teid
3500 ruutmeetril,“ võttis tehtu kokku vallavalitsuse
ehitus- ja projekteerimisspetsialist Anton Nesterov. Lisaks paigaldati parki veesein ning laoti selle
juurde platsile ja ka laululava ette kiviparkett.
„Algul oli soov teha purskkaev, kuid selgus, et
klassikaline purskkaev sinna ei sobi, ja seepärast
otsustati veeseina kasuks. Projekt kooskõlastati
muusikaväljaku arhitekti Kersti Lootusega,“ ütles
Nesterov.
Veeseina tegija paigaldas objekti ülaossa esialgu lindid, arvates, et vesi ei hakka ilma nendeta
ühtlaselt langema, kuid Nesterovi sõnul rebiti linte
veeseinalt ühtelugu ära. „Selgus aga, et neid ei olegi
vaja. Talvel tehakse veeseina ülaosasse auke juurde,
et veejugasid oleks enam,“ sõnas ta.
JT

Põlispuudega park linna
serval on läbi aegade olnud
jõhvilaste seas armastatud
paik. See kanali ja tiikidega
park rajati Jõhvi mõisa
peahoone taha paarsada
aastat tagasi. Palaval päeval
pakuvad siin varju pärnad,
vahtrad, saared ja tammed,
samuti arukased, haavad,
mägivahtrad ja mõned
okaspuud. Sagedastel
jalutajatel on taskus kotike
pähklite või seemnetega
tuttavate oravate või
linnukeste tarvis.
Öeldakse, et park on linna
kopsud, ja siin jalutades
kohtub jõhvilane loodusega,
mida tuleb kaitsta. Park ise on
looduskaitse all 1960. aastast.

Lastekaitse liit vahendas kaugõppe ajal kodanikualgatuse „Igale koolilapsele arvuti“ raames Jõhvi 54
arvutit, mis aitasid lastel kodus õppimisega paremini
toime tulla.
„Vajadus sellise abi järele oli suur. Ei saa eeldada,
et mitme lapsega peres on igaühel oma arvuti,“ ütles
vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria
Laanemäe. Tema sõnul osales Jõhvi kahes lastekaitse
liidu väljakuulutatud voorus ja sai mõlemast 27 arvutit,
mis jaotati kahe põhikooli vahel ära. „Peredele edastas arvuti juba kool, kellel oli abivajajate kohta kõige
enam infot.“
Üle-eestiliseks kasvanud algatuse käigus vahetas
Eestis omanikku enam kui 2300 arvutit.
JT

Kalmistul korrastatakse
kõnniteed

Vallavalitsus on tellinud projekti kalmistu korrastamiseks. Et kogumaksumus on umbes poolteist miljonit
eurot, kuid sellist summat vallal kohe välja käia ei ole,
hakatakse kalmistut korrastama etapikaupa.
Alustatakse kalmistusiseste kõnniteede rekonstrueerimise, äärekivide paigaldamise ning prügikastide jaoks betoonaluste rajamisega. Selleks kuulutas
vallavalitsus välja hanke, mille tulemused selguvad
septembri lõpus. Kõnniteede ehitusega loodetakse
algust teha veel sel sügisel.
Projekti koostamisel arvestati, et kalmistu maa-alal
kehtib kinnismälestise kaitsevöönd ning sellel 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
korrastamine, haljasalade heakorrastamine, valgustuse rajamine, jäätmekäitluse korrastamine, piirete
rajamine, infomajanduse korrastamine, välimööbli
paigaldamine ja veevõtukohtade rekonstrueerimine.
JT

Vallavalitsus ootab
kiirkompostri soovijate
avaldusi

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) plaanib
kuulutada välja taotlusvooru jäätmete liigiti kogumise
lahenduste toetamiseks kohalikes omavalitsustes. Üks
toetatav tegevus on kodukompostrite soetamine. Taotluse saavad esitada kohalikud omavalitsused.
Toetuse taotlemiseks peab omavalitsusel olema
info, kui paljud majapidamised on kodukompostri
soetamisest huvitatud. Selleks, et vallavalitsus võiks
osaleda KIKi taotlusvoorus, palun Jõhvi eramajade ja
paarismajade püsielanikel, kes soovivad endale kodust
kiirkompostrit, teatada sellest e-posti aadressil svetlana.jyrgens@johvi.ee.
E-kirjas tuleb esitada oma nimi ja perekonnanimi,
isikukood, kontaktandmed (telefon, e-post) ning alalise
elukoha aadress, kuhu kodukompostrit soovitakse.
Sooviavaldusi oodatakse 24. septembrini 2021.
Rahastamise korral kavatseb vallavalitsus jagada
koduseid kiirkompostreid Jõhvi eramajade ja paarismajade püsielanikele tasuta.
Lisateavet saab telefonil 585 44571 ja e-posti aadressil svetlana.jyrgens@johvi.ee.
SVETLANA JÜRGENS
keskkonnaspetsialist
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Kultuurisuvi möödus
Eesti taasiseseisvumise
aastapäeva vaimus

Sündmusi
Jõhvi ajaloost

20. augustil tähistasime Jõhvi muusikaväljakul suure ja uhke peoga Eesti
taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Armsale Eestile pühendatud ettevõtmine oli tegelikult pidu meis enestes ning meelepärast tegevust ja vaatamist võis leida igaüks, olenemata vanusest.

Ansambel Regatt tantsitas rahvast.

Toredaid nostalgiahetki pakkusid ansambel Regatt ja videodisko DJ Andrus Kuzminiga. Noori rõõmustas räppar Reket
ja lastega lustisid vahvad klounid. Värvikirevust ja särtsakat peomeeleolu lõid
valla rahvakultuurikollektiivid ning Jõhvi
bigbänd solist Peeter Priksiga.
Kell 23.02 tõusis Tõnis Mäe laulu
„Koit“ saatel tähistaevasse uhke ilutulestik.
Just sel kellaajal täpselt 30 aastat tagasi võttis toonase Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
oma juhataja Ülo Nugise kindlal juhtimisel
ja paukuva haamrilöögi saatel vastu otsuse
Eesti riiklikust iseseisvusest ning selle tulemusena taastati riik, mis oli välja kuulutatud 24. veebruaril 1918. Ilutulestiku järel
üheskoos lauldud Eesti hümn viis meid
iseseisva Eesti järgmisesse aastakümnesse.

Taasiseseisvumispäeva kontserti
täitsid isetegevuslased.

SÜNDMUSI JAGUS
Tegelikult möödus terve Jõhvi kultuurisuvi
iseseisvuse taastamise aastapäeva vaimus ja
sinimustvalge lipu all.
4. juunil tähistasime Eesti lipu päeva
ja tõmbasime vabadussõjas langenute
ausamba juures pidulikul tseremoonial uhiuutesse lipumastidesse Eesti ja Jõhvi lipu.
Koroonapiirangute leevenedes avanes 23. juunil võimalus tähistada võidupüha ja maakaitsepäeva suurejoonelise
Lennupäeval.

jalutuskäiguga läbi Jõhvi ning õhtul lustida
pargis jaanitule valgel ansamblitega President ja Synne Valtri Band.
„Tähelepanu! 1991! Start!“ – niisugust
pealkirja kandis Eesti ajaloomuuseumi näitus, mis peatus juulikuus muusikaväljakul.
See pakkus head tagasivaadet 1990-ndatesse ning mõtteainet ja arutelusid mineviku ja tuleviku teemadel. Näituse raames
sai Jõhvi muuseumi seltsi eestvedamisel
teoks ka tore ajaloopäev, kus heideti pilk
Jõhvi enda taasiseseisvumisloole, eraldumisele Kohtla-Järvest aastatel 1991–1992.
PARGI MUUSIKAÕHTUD
Juba eelmisel aastal rahva hulgas populaarsust kogunud Jõhvi pargi suvemuusikaõhtud jätkusid ka tänavu ja pakkusid
muusikalisi elamusi igale maitsele. Pargi
suvelavale astusid nii meie omad talendid
kui ka kaugemad külalised. Laululava võõrustas tänavu ka Noorsooteatri kogupereetendust „Röövel Hotzenplotz“ ja muusikafestivali „Kirde rock“.
Suvesarjale pani punkti 27. augustil toimunud „Pargi rock“, kus astusid üles ETV+
saate „Rahvas laulab“ 2020.–2021. aasta
võitjad Doscka Bossa, Jekaterina Margalnikova ja ansambel Boamadu.
Märkimata ei saa jätta tänavuse suve
üllatajat Jõhvi lennupäeva, mis pani üle
pika aja taas elama lennuvälja ning mis
ajalooürikutele tuginedes ei olnud sugugi
kehvem 1933. aastal toimunust. Päev pakkus mitmekesist tegevust kogu perele.
Kohale saabunud väikelennukeid sai
uudistada nii seest kui ka väljast. Piloodid
võtsid omavahel mõõtu täpsusvisetes ja
vigursõidus. Muusikalist külakosti pakkus
ansambel Shanon. Kustumatu mulje jätsid
Leedu vigurlendur Jurgys Kairise õhusõidud ning taevalaotusele joonistatud naerunägu ja süda.
Sündmusterohke ja meeleolukas kultuurisuvi on läbi saanud. Tänan ja tunnustan nii oma entusiastlikku meeskonda kui

„Kirde rock“.
ka kõiki teisi korraldajaid ja abilisi, tänu kellele on need sündmused sündinud. Kiitmata ei saa
jätta ka ilmataati!
Sügishooaeg on kohe algamas. Usume, et koroonaviirus
enam kultuurielu ei katkesta
ning saame kõik koos kuulata
22. septembril pööripäeva kontserdil Tammiku hiies Siiri Sisaskit ja osaleda 26. septembril

muusikaväljakul ja kontserdimajas vähemusrahvuste kultuurifestivalil „Rahvuskultuuride
loomepada“. Tulekul on ka traditsiooniline Jõhvi mihklilaat,
Hans Hindpere laulude päev
„Kõnnib kevad …“ ja palju
muudki. Jälgige reklaami!
ANNE UTTENDORF
kultuuri- ja huvikeskuse
direktor

Septembri alguses on paslik vaadata, millistel kooliteemadel on Jõhvist ajalehes
Postimees aastaid tagasi kirjutatud.
1926. aasta septembri ajalehes antakse
teada, et Jõhvi alev ja ümbruskonna koolid saavad elektrivalguse ja et selle sisseseadmine läheb maksma umbes kaks
miljonit marka. Elektrivoolu Jõhvi alevi
ja ümbruskonna koolimajadesse võetakse Kohtla-Järve põlevkivikaevandusest, kellega alevivalitsusel on kokkulepe
sõlmitud.
1930. aasta septembri alguse ajaleht
kirjutab, et Jõhvi kutsekooli ähvardab
sulgemine – põhjuseks õpilaste vähene
huvi õppeasutuse vastu. Mõni aasta
tagasi alevi algkooli juurde rajatud kutsekoolis peaks olema vähemalt paarkümmend õpilast. Postimehes muretsetakse,
kas vastav arv ikka täis tuleb.
Suurem huvi õppimise vastu on aga
Jõhvi keskkoolis 1934. aastal, mil
septembri algul antakse teada, et Jõhvi
keskkooli esimesse klassi läheb 24 ja
kolmandasse klassi 51 õpilast. Ajalehes
tõdetakse, et nii suurt õpilaste arvu ei
ole varem olnud.
1933. aasta septembri alguses kirjutab
Postimees, et Jõhvi ühisgümnaasiumi
direktor Villem Sõerd on „toonud suure
pöörde meie aiamajandusse: ta on kasvatanud arbuusid sama suurteks kui nad
kasvavad lõunamaal. Samuti loodab ta
arbuusidest seemneid saada. Praegu on
arbuusi kilo hind 2 krooni.“ Ajalehe andmetel on mõned aednikud aastate jooksul
arbuusi kasvatamisega katseid teinud,
kuid need ei ole andnud tagajärgi – mõnel
üksikul katsetajal kasvanud arbuus vaevalt kaalikasuuruseks.
1935. aasta septembri algus oli meie
kandis väga vihmane. Ajalehed kirjeldavad kohalikke heinamaid kui jõgede
ja järvedega kaetud alasid, kusjuures
umbes sadakond heinakuhja on jäänud
„kaunis sügavasti vette“. Pikemat aega
on kaevanduste piirkonnas töö kestnud
liigvee tähe all ja töölised töötanud pea
poole sääreni vees. Tõeline uputus on
tabanud Jõhvi algkooli- ja keskkoolimaja. Algkooli keldrites mõõdeti vee
kõrguseks 120 sentimeetrit, keskkoolis
kogunes allkorrusel asuvasse keskkütteruumi nii palju vett, et kool küll töötab,
„kuid ruumide kütmisele pole mõeldagi“.
JT

Vähemusrahvuste kultuurifestival
"Rahvuskultuuride
loomepada 2021"
26. september 2021

Jõhvi muusikaväljakul ja kontserdimajas
Muusikaväljakul
12.00
festivali avamine
12.00–14.30 rahvusköökide esitlus „Rahvuste maitsed“
ja rahvuslikud mängud lastele ja peredele
Kontserdimajas
12.00–16.00 käsitöölnäitused, ekspositsioonid,
meistriklassid
13.00–14.30 kirjanduslikud kohtumised
14.30-15.30 Torupilli Jussi Trio kontsert
16.00–18.00 galakontsert rahvuskultuuriseltside
kollektiividelt
Sissepääs tasuta.
TÄHELEPANU!
Liikumine muusikaväljakul on piiranguteta.
Kontserdimajja saavad siseneda üksnes vaktsineerimiskuuri
läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse
testitulemusega inimesed. Kohapeal testimist ei toimu!

Laupäeval, 2. oktoobril kell 10–15

Jõhvi Mihkli kiriku juures, Rakvere tänaval ja jõhvikapromenaadil

XII JÕHVI MIHKLILAAT
• Müügil käsitöö, talu- ja loodustooted, istikud,
mõnusad laadatoidud ja -joogid
• Kirikukontserdid, Jõhvi Keskraamatukogu
tasuta raamatute laat ja tegevused lastele

Kauplejate registreerimine kuni 15. septembrini e-posti
aadressil johvimihklilaat@gmail.com. Platsitasu 6 € jooksev
meeter. Müüjatel palume kaasa võtta oma inventar.
Kohatasu tuleb hiljemalt 28. septembriks üle
kanda MTÜ Jõhvi Muuseumi Seltsi arvelduskontole
EE172200221048867181 Swedbankis, selgituseks
märgusõna „Mihklilaat“.
Arve soovijatel märkida registreerimiskirjas täpne arve saaja
nimi, registrikood, aadress ja e-post.
Lisainfo telefonil 515 7496 (Anne Uttendorf)
Laada korraldajad Jõhvi muuseumi selts ja Jõhvi vallavalitsus

Mihklilaat toimub
juba 12. korda
Laupäeval, 2. oktoobril korraldab
Jõhvi muuseumi selts koostöös Jõhvi
kultuuri- ja huvikeskusega Jõhvi kesklinnas XII Jõhvi mihklilaada, kus nii
linnarahval kui ka külalistel on võimalik osta põllumajandus- ja aiasaadusi,
istikuid, käsitöö- ja loodustooteid
ning mekkida mõnusat laadatoitu.
Laat algab kell 10 Mihkli kiriku ees
Jõhvi muusikakooli bigbändi kontserdiga. Kell 11 musitseerib kirkus orelil
Svetlana Kekiševa ning kell 14 mängivad kontserdikülalistele rahvamuusikat
ja pajatavad mõnusaid lugusid Hillar ja
Ervin Viru-Nigulast.
Mihklilaatade korraldamise traditsioon Jõhvis ulatub 1920. aastatesse.
Traditsiooni taaselustas Jõhvi muuseumi
selts 2010. aastal. Üritust toetavad Jõhvi
vallavalitsus, Jõhvi muuseumi selts, Jõhvi
kultuuri- ja huvikeskus ning Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp.
ANNE-LY REIMAA
Jõhvi muuseumi seltsi juhatuse liige
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Jõhvi linnaõiguste taastamisest
Juuli lõpus toimus Jõhvis ajaloo
festival, kus meenutati 30 aasta
taguseid sündmusi Ida-Virumaal ja
Jõhvis. Fookuses oli Jõhvi linnaõiguste
taastamine.
Kujutlegem end aega 30 aastat tagasi … Vabanemine Nõukogude Liidu ikkest päästis valla
terve rea tormilisi sündmusi. Ootamatult langesid eesriided, mis meid muust maailmast
eraldasid. Need olid uskumatud muutused.
1991. aasta oli kui stardipauk, mis viis suurte
muudatusteni meie igapäevaelus. Ajaloolisi
sündmusi toimus ka Jõhvi linnas.
Praegune Ida-Virumaa keskus Jõhvi oli
1960. aastal liidetud Kohtla-Järve koosseisu.
Sovetiseerimissurvet oli tunda igas eluvaldkonnas. Mitmed katsed saada enam otsustusõigust Kohtla-Järve linnavolikogus lükati
tagasi. Saades julgust Eesti taasiseseisvumisliikumiselt, koguti 1990. aasta sügisel Jõhvi
kodanikuliikumise toel linnaõiguste taastamise nõudmisele üle tuhande allkirja.
4. aprillil 1991 moodustati avalikul rahvakogunemisel Jõhvi linna omavalitsuse taastav

Vallo Reimaa.

Algus lk 1

Valmimas on
teadus- ja loomemaja

Ajalooekskursioon linnasüdames.
Fotod: Erika Prave

kogu, mis hakkas koostama linnaõiguste taastamist ette valmistavaid dokumente. See oli
aeg, mil toimusid rahvamiitingud nii Jõhvis
kui ka Kohtla-Järvel, ärevad arutelud iseseisvuse poolt ja vastu.
Vaid kolm päeva pärast Eesti taasiseseisvumist, 23. augustil 1991, tühistas Eesti Vabariigi
ülemnõukogu kunagise Jõhvi liitmise KohtlaJärvega. Taastati endised tänavanimed, algas
Jõhvi linnavalitsuse moodustamine. Pärast
linnavolikogu valimisi 1992. aasta veebruaris
andis Eesti Vabariigi ülemnõukogu presiidium
17. juunil 1992 oma seadlusega Jõhvile tagasi
omavalitsusliku staatuse. 1992. aasta juulis
taastati Jõhvi linna liikmesus Eesti linnade liidus. Augustis 1992 kinnitas vabariigi valitsus
Jõhvi linnale sama sümboolika, mis oli heaks
kiidetud 1938. aastal.
30 aastat on pikk aeg. Nii polegi imestada,
et me väga täpselt enam ei mäleta, mis toimus
aastal 1991, millised sammud ja sündmused,

Ajaloofestivalil sai tutvuda kaheksa
Eesti muuseumi koostöös valminud
rändnäitusega „Tähelepanu! 1991!
Start!“. Toimusid ajalooekskursioonid
linnasüdames ja nostalgiline kultuuriprogramm muusikaväljakul. Kontserdimaja ees peetud debatis meenutasid
ajakirjanikud Erik Gamzejev ja Ago Gaškov, endine maavanem Rein Aidma ning
Jõhvi taastava kogu ja hilisemad linnavolikogu liikmed Vallo Reimaa ja Avo Kiir
30 aasta taguseid sündmusi. Lisaks oli
võimalus vaadata kontserdimajas Jõhvi
filmikroonikaid 1990. aastate algusest ja
tutvuda näitusega Jõhvi linnaõiguste
taastamisest. Festivalipäeva lõpetas
ansambli Laine ja Voldemar Kuslapi
meeleolukas kontsert Jõhvi pargis.

ohud ja rõõmud meid suurte muutusteni
viisid. Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäev
andis hea võimaluse, et tunda rõõmu taaskohtumistest ja meenutada aastakümneid tagasi
toimunut. Tänan kõiki, kes ajaloofestivali toimumisele kaasa aitasid!
ANNE-LY REIMAA
Jõhvi muuseumi seltsi juhatuse liige

Pippi Lotta ütleb, et mäletab väga hästi endist koolistaadioni – 250meetrist
Pippi Lotta hobiks on
staadioniringi ja kummimatte,
luuletamine. Sel kevadel oli
mille vahel kasvas sammal.
ta üsna lähedal luulekogu
Tagasihoidlikud tingimused
väljaandmisele, kuid kahjuks
ei saanud talle aga takistuseks.
hakkas eluline ajakava
lõhki minema – tuli teha
Tõsi, vigastuste oht oli sellisel
gümnaasiumi lõpueksamid
staadionil suurem, aga soov
ja osaleda treeninglaagrites.
sõpradega koos trenni teha
Nii lükkas kirjandushuviline
ja midagi saavutada ületasid
seitsmevõistleja luulekogu
seda kordades. „Kasinad tinavaldamise tulevikku.
gimused võivad hoopis enam
motiveerida – tahad näidata,
et kõik on ikkagi võimalik.“
Trenni sattus Pippi Lotta esimeses klassis.
Ütleb, et ega tal endal teab mis suurt sportimise soovi olnudki, aga sõbrannad läksid
ja seltskonna mõttes läks tema ka. Tõsisem
plaan sporti teha sündis siis, kui ta jõudis treener Hanno Kolli käe alla. „Hanno juures oli
Pippi Lotta Enok kohe-kohe valmiva staadioni juures. Foto: Kalle Pärt
see hea, et me proovisime erinevaid alasid ja
Mida Pippi Lotta soovitab väikestele
Nüüd asub Pippi Lotta kõrgharidust
ta viis Jõhvi kooli lapsi „TV 10 olümpiastarti“
võistlustele. See oli põnev, haaras kaasa ja pani
poistele-tüdrukutele, kes tahavad ka spordis
omandama Oklahoma ülikoolis. „Saan seal
mind veel rohkem pingutama. Suur tänu treekaugele jõuda?
õppida kommunikatsiooni, ettevõtlust, äri
ner Kollile!“
„Ma soovitan neil sporti nautida, tunda
ja ajakirjandust – jällegi mitut ala, mis mind
Muidugi on Pippi Lotta väga tänulik
liikumisest rõõmu. Sain ise üsna noorena
huvitavad.“
oma vanematele, eriti isale, kes on toetanud
Millised on noorsportlase eesmärgid?
aru, et sport ei ole ainult trenn, vaid selles
ja motiveerinud ehk kõige enam. „Küsisin
tuleb ka pead kasutada,“ ütleb Pippi Lotta,
„Igal aastal areneda – inimesena, sportlasena,
isalt kord, miks peab sport nii raske olema.
kes kevadel lõpetas hõbemedaliga Audenolla iga päev enda parim versioon. Ma naudin
Isa ütles, et oota, kannata, küll tuleb ka sinu
tese spordigümnaasiumi. Ta ütleb, et tunneb
seda, kui näen paremaid tulemusi.“
sporditegemisest tohutut rõõmu. „Minu
aeg,“ sõnab Pippi Lotta. Ta märgib, et isa oli
Aga mis saab tagasilöökide korral? „Ebatemaga ka Keenias toimujaoks on see paljude
õnnestumised on veel paremad motivaatorid.
nud võistlustel. „Ma ei ole
heade asjade kokkuOlin paar viimast aastat vigastustega kimpus,
Vallavalitsus premeeris Pippi
langemine:
hea
treekunagi varem oma isa nii
võistelda eriti ei saanud, siis tuli veel koroona
Lotta Enokit 3000 euroga ning
ningseltskond
ning
emotsionaalsena näinud.
ka otsa. See kasvatas mu isu tulemusi näidata
tema treenereid Hanno Kolli ja
See, mis ma teen, läheb talle
võimalus
end
arenveelgi.“
Liivi Eerikut 750 euroga.
ERIKA PRAVE
dada ja liikuda.“
väga korda.“

Vene põhikooli B-tiivas, mis on kultuuri- ja huvikeskuse
käsutuses, käivad põhjalikud ettevalmistused teadus
huvikeskuse rajamiseks.
„Esimesel korrusel 2018. aastal renoveeriti
tehakse täielik remont: osa vene põhikooli hoovahetatakse ära elekt- nest õppetegevuseks. Kooli
rijuhtmed, veetorustik, hoolekogu ja juhtkonna
küttesüsteem, ehitatakse soov oli, et ülejäänud
ventilatsioon jne,“ loetles majaosa ei lammutataks,
vallavalitsuse haridus-, ning nüüd on võimalus
kultuuri- ja spordinõunik koondada sinna mitmeMaria Laanemäe. Plaanide sugused lastele mõeldud
kohaselt võiks uuest aas- tegevused. Praegu tegutsetast keskuses juba huvi- vad seal näiteks malering
tegevusega peale hakata. ja väikelastele mõeldud
„Sellise keskuse raja- Rõõmukool. Neljandale
mise idee tuli soovist pak- korrusele ehitati valla
kuda lastele mitmekesist rahaga riietusruumid ja
huviharidust, eelkõige dušid, mida saavad kasuvõimalust tegutseda tada näiteks spordivõistloodus- ja täppisteaduste lustel osalevad noored.
huviringides. Keskusesse
on plaanitud tehnoloogiaõppe, keemia- ja loodusõppe
ning multimeedia huviringid ning õppevahendid saavad
neis olema väga spetsiifilised,“ rääkis Laanemäe. Sisse seatakse ka puhkenurk, kus lapsed saavad pärast koolipäeva
mugavalt oma huviringi oodata.
Keskus asub küll vene põhikooli juures, ent sinna on
oodatud kõik valla lapsed, lisas Laanemäe.
Teadus- ja loomemaja rajatakse koostöös Jõhvi valla
sõprusomavalitsuse Kingissepaga Euroopa naabrus- ja
partnerlusinstrumendi Eesti-Vene programmi rahalisel
toel. Projekti eelarve on peaaegu pool miljonit eurot ja
toetuse osa selles on 90%. Kingisseppa ehitatakse samal
ajal laste robootikakeskust.
JT

Emely Raud võitis
kolm medalit
Spordiklubis Edu treeniv
Emely Raud esines
edukalt augusti lõpus
Poolas peetud tõstmise U15 vanusek lassi Euroopa
meistrivõistlustel.
Emely võistles kuni 76 kilo
kaaluvate neidude seas. Pjedestaalile oli tal
sel võistlusel asja
koguni kolmel
korral: rebimises
tulemusega 58 kg
sai ta pronksi, tõukamises 79 kg-ga hõbeda (ja
ühtlasi püstitas Eesti rekordi)
Emely Raud.
ning kogusummaga 137 kg tuli Foto: Eesti Tõstesport
pronksmedal.
Eestit esindas neil võistlustel ka teine spordiklubi Edu
noorsportlane Aleksei Kuzmin. Kuni 73 kilo kaaluvate
noormeeste hulgas sai 13aastane Aleksei 11. koha tulemusega 210 kg (95 + 115). Samuti tõukas ta kindlalt ja ilma
näiliste tehniliste vigadeta 120 kg, ent mingil põhjusel
seda tulemust ei arvestatud. Klubi Edu juhtkond leiab,
et Aleksei debüüt niivõrd kõrgetasemelisel võistlusel oli
igati väärikas.
Noori treenib Aleksandr Rumjantsev ja klubi Edu president on Agu Aadumäe.
Mõlemat noorsportlast ootavad ees rammunäitamised nii kohalikul kui ka riigi tasandil, kus nad loodavad
püstitada uusi rekordeid.
ALEKSANDR RUMJANTSEV
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Juunis ja juulis
registreeriti
18 väikese
vallakodaniku
sünd:

Arabella Arus
Ellari Eistre
Alita Feklistova
Mihhail Gololobov
Trevor Kilk
Alissa Kordo

Marjana Kossentšuk
Greete Käsper
Kristofer Laks
Samir Ali Ashir Mohamed
Marleen Müürsepp
Anastassia Ponomareva

Margarita Rogovaja
Hendrik Ivar Rooma
Leo Saar
Daniel Smirnov
German Tšernikov
Armin Vikkat

Juulis ja augustis tähistasid sünnipäeva
järgmised väärikas eas jõhvilased:
98
Elena Sokolova 26. juuli

Eike Erik 13. august
Anna Ivanova 20. august
Nadezhda Yurpolskaya 20. august
Valentina Levkovskaja 26. august

97
Heli Orro 1. juuli

88
Ariadna Bukhteeva 3. august
Jevgeni Belogorski 12. august
Antonina Nikitina 12. august
Auguste Sarapuu 13. august
Elza Dmitrieva 15. august
Maie Piller 19. august

95
Tamara Ponomarjova 23. juuli
94
Anna Niisukene 20. juuli
Anna Krištofor 18. august
Viktor Sepman 25. august
93
Jekaterina Špakova 3. juuli
Vilma Kroon 4. august
92
Meinhard Kiiken 18. juuli
Silvi Sibul 12. august
August Meigas 22. august
Endla Baumann 29. august
Laine Sõrra 30. august
91
Helma Melnikova 10. juuli
Asta Koordi 13. juuli
Aleksander Pükkonen 13. juuli
Hilda Putrolainen 27. juuli
Victor Plistik 5. august
Galina Rumjantseva 18. august
Lehte Onton 23. august
90
Olga Shapovalova 8. juuli
Nikolay Bryantsev 23. juuli
Gelena Belousova 1. august
Robert Lokko 7. august
Vladimir Hartsov 29. august
89
Zinaida Gorbusheva 7. juuli
Raissa Skripko 7. juuli
Petr Ivlev 11. juuli
Helmi Veeoru 15. juuli
Anna Eelma 21. juuli
Maimu Kasemaa 23. juuli
Vera Alekseenko 1. august
Liudmila Grigorieva 11. august
Aino Kastra 12. august

87
Konstantin Protas 4. juuli
Evi Hansalu 5. juuli
Valentina Chigrinova 8. juuli
Juta Kirsimaa 9. juuli
Valentin Zhukov 13. juuli
Silvi Mägi 15. juuli
Maya Khudik 16. juuli
Evelina Terehhova 23. juuli
Leon Veydyger 2. august
Agnes Kaiva 26. august
86
Ivan Bogdanov 7. juuli
Ivan Kravčenko 18. juuli
Leili Kukk 18. juuli
Nikolay Egorov 30. juuli
Aleksandra Voblikova 7. august
Jevdokia Kostjutšenko 12. august
Eevi Kangur 18. august
Ivan Voblikov 21. august
Zinaida Sergeeva 27. august
Meida Mander 29. august
Paul Mathiesen 29. august
85
Ermine Ein 2. juuli
Iraida Pochueva 4. juuli
Ivan Khudik 5. juuli
Hilje Klaassen 6. juuli
Valentina Anisimova 8. juuli
Laine Hiiemäe 13. juuli
Virve Loog 13. juuli
Tamara Vassiljeva 21. juuli
Veera Viru 26. juuli
Taisiia Menshakova 28. juuli
Maria Solodovnikova 29. juuli

Evi Nõmme 19. august
Nina Pavitova 19. august
Helgi Uibopu 22. august
Nina Mayorova 29. august
Elmur Reiska 30. august
80
Rimma Derbneva 6. juuli
Galina Miho 12. juuli
Uuno Reino 12. juuli
Elve Svertokina 21. juuli
Anna Balashova 25. juuli
Alevtina Astafieva 26. juuli
Paul Rebane 26. juuli
Liidia Baranova 30. juuli
Linda Mängel 1. august
Maria Kolga 7. august
Jevdokia Tšurkina 10. august
Anna Demidova 11. august
Eha Unus 13. august
Ilse Seppa 15. august
Tamara Morozova 25. august
Eda Kottise 26. august
Liidia Ievleva 30. august
Alide Leks 30. august
75
Veera Käen 2. juuli
Reet Klaasmägi 10. juuli
Viivi Kool 11. juuli
Niina Kozlova 12. juuli
Vladimir Stepanov 13. juuli
Rasima Petrovitskaja 19. juuli
Millvärt Skiller 19. juuli
Peeter Peil 21. juuli
Faina Dantšenko 22. juuli
Maie Kallip 24. juuli
Alevtina Vodja 29. juuli
Tõnu Kapper 4. august
Raili Kudinova 4. august
Galina Bugina 6. august
Vaike Keero 6. august
Ljudmila Klimaševskaja 7. august
Vera Popova 8. august
Irina Gljantseva 11. august
Lidiya Matveeva 11. august
Erna Nurk 18. august
Petr Balatskiy 30. august
Fadei Golõnin 30. august

JÕHVI VALLA VALIMISJAOSKONNAD

Valimisjaoskond nr 2: hääletamisruum asub 15.–
17. oktoobrini Jõhvi vene põhikoolis, Narva mnt 16,
Jõhvi linn.
Valimisjaoskond nr 3: hääletamisruum asub
15.–17. oktoobrini Jõhvi kontserdimajas, Pargi tn
40, Jõhvi linn.
Jaoskonnad on eelhääletamise ajal, 11.–16. oktoobril
avatud kella 12.00–20.00. Valimispäeval, 17. oktoobril
on jaoskonnad avatud kella 9.00–20.00.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks 2021.
aastal on Jõhvi valla haldusterritooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond nr 1: hääletamisruum asub
11.–17. oktoobrini Jõhvi vallavalitsuses, Kooli tn 2,
Jõhvi linn.
Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist
väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, vajaduse korral ka hääletamist asukohas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses.

Valimiste periood koondub ühte nädalasse
• Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii
pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
• Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija
pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades
oma e-hääle veel ära muuta.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani on Jõhvi vallas avatud valimisjaoskond nr 1, mis asub Jõhvi
Vallavalitsuse ruumides (Kooli tn 2, Jõhvi linn) kus
saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset
valimisringkonda.
E
11.10

T
12.10

K
13.10

N
14.10

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00
Elektrooniline hääletamine
Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

JÕHVI TEATAJA

KONTSERDIMAJAS
•K, 22.09 kl 13
Noortelavastus „U-TUBE ehk kuidas minust saaks youtuber“?
Kaarel Targo (Must Kast) ja Tanel
Ting (Kuressaare Linnateater)
•R, 24.09 kl 19 Kontsert
„El Tango Argentino“
Esineb eesti bandooniumimängija
Kaspar Uljase Argentina tangomuusika ansambel Zinnetango.
• T, 28.09 kl 14
eakate päeva kontsert
•K, 29.09 kl 19 Vana Baskini
teatri etendus „Professor sai
värske õhu mürgituse“
• R, 01.10 kl 19
Ari Matti Mustoneni soolotuur
„Flamingo. Comedy Estonia“

• P, 03.10 kl 18
Anna Pavlova nimeline Vene
balletiteater Tšaikovski ballett
„Luikede järv“

TAMMIKU RAHVAMAJAS
• L, 11.09 kell 12
JÕHVI KULDPULMALISTE PIDUSTUS. Tantsuks mängivad Ervin
Lember ja Hillar Vimberg. Info
telefonil 5858 7381
• L, 9.10 kell 13
KULDSE KESKEA SÜGISPIDU
Tantsuks mängib ansambel
Irena ja Ivar Hansen. Pileti hind
eelmüügist 6 eurot ja kohapeal
8 eurot. Piletid müügil Tammiku
rahvamajas ja Jõhvi seltsimajas
Info telefonil 58587381

TAMMIKU HIIES
•K, 22.09 kl 18.30 pööripäeva
kontsert. Esineb Siiri Sisask

MUUSIKAVÄLJAKUL JA
KONTSERDIMAJAS
•P, 26.09 kl 12 vähemusrahvuste
kultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“
NÄITUSED
LINNAGALERIIS
•3. oktoobrini Tatjana Sonina
graafika- ja skulptuurinäitus.
•6.–31. oktoobrini
Riho Toomra näitus „Varrastel
kootud pits“.
KUNSTIKOOLI GALERIIS
•30. septembrini Jõhvi Kunstikooli õpilaste Diplomitööd 2021

• Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada
ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
• Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest
pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni
teel reedel ja laupäeval kell 9-20 ning pühapäeval
kell 9-14. Täpne info kodus hääletamise taotluste
esitamise võimaluste kohta avaldatakse täiendavalt valla kodulehel.
AKSANA PUNGAS
vallasekretär
R
15.10

L
16.10

EELHÄÄLETAMINE

E 9.00 …

K U LT U U R I K A L E N D E R

P
17.10.2021
VALIMISPÄEV

Kõikides jaoskondades
hääletamine 12.00 – 20.00
… L 20.00

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00
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