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Avati kuus esimest klassi

Gümnaasiumihoone sai tarkusepäeval seitsmeaastaseks. Sel puhul söödi ühiselt sünnipäevatorti, mille kaal oli 70 kilo.
Fotol gümnaasiumi dirketor Tatjana Ait ja õppejuht Kristelle Kaarmaa. Foto: Erika Prave

Jõhvi põhikoolides alustas kooliteed kuue klassi jagu
esimese klassi jütse – kummaski põhikoolis kolm.
Mõlemasse kooli asusid õppima ka Ukraina põgenike
lapsed.
„Avame sel aastal kaks varajase keelekümblusega
esimest klassi ning ühe klassi, kus on rohkem eesti keele
tunde ja loovaineid õpitakse eesti keeles,“ ütles vene põhikooli direktor Irina Šulgina. Tema sõnutsi on koolis kõik
vajalikud õpetajad olemas.
„Meil on see aasta juubeliaasta – kool saab 55aastaseks.
Selle auks pidasime 1. septembril juubeliaktuse,“ rääkis
direktor.
Vene põhikoolis hakkavad õppima ka õpilased Ukrainast – kui kevadel oli koolis 11 sõjapõgenike last, siis
augusti lõpu seisuga kavatses vene põhikooli esimesse
klassi tulla seitse ning 2.–9. klassi 30 Ukraina õpilast.
„Kõige suurem mure on meil ruumipuudus. Et kõik
ära mahuksid, hakkame kasutama ka huvikeskuse klasse.
Selgus, et ka mööblit peame juurde ostma, puudu on nii
õppelaudadest kui ka toolidest,“ kirjeldas Šulgina.
Jõhvi põhikoolis alustas 1. septembril kooliteed 59
õpilast, kes jagunevad kolme klassi.
Õppealajuhataja Kersti Smorodina sõnul on kool õppeaastaks valmis ja kõigi õppeainete jaoks õpetajad olemas.
„Õpetajate leidmine ei ole lihtne ja nii pidime mõnel oma
õpetajal koormust tõstma, et kõik ained saaksid õpetatud.“
Õppealajuhataja tõdes, et koolipere ootab uue koolihoone valmimist pikisilmi ja loodab sel õppeaastal uutesse
ruumidesse kolida.
Abivallavanem Arvo Alleri sõnul on ehitaja vallavalitsusele kinnitanud, et uus maja saab valmis detsembris.
Jõhvi gümnaasiumi kümnendates klassides alustas
õpinguid 161 noort, kokku omandavad koolis keskharidust 431 õpilast.
JT

Alanud on Jõhvi valla arengukava
ja eelarvestrateegia korraline
uuendamine
Vallavolikogus toimus 18. augustil määruse „Jõhvi valla
arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks
2023–2026“ eelnõu esimene lugemine. Eelnõu on suunatud
avalikule väljapanekule, mis toimub 25. augustist 8. septembrini vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee/arengukavad.
Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult kuni 8. septembrini vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi, või
e-posti aadressil johvi@johvi.ee. Avalik arutelu toimub 12. septembril kell 16 vallavalitsuses ja seda kantakse üle ka veebis.
Info selle kohta, kuidas aruteluga veebis ühineda, avaldatakse
9. septembril valla kodulehel www.johvi.ee.
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Ranitsatoetus kasvas 150 euroni
Volikogu otsustas, et alates septembrist makstakse valla eelarvest kõigile esimesse klassi minevatele lastele ranitsatoetust
senise 100 euro asemel 150 eurot, sest elukallidus on tõusnud.
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. Toetust saab sõltumata sellest, millises koolis laps
haridusteed alustab.
Ranitsatoetust saab taotleda 1. septembrist 30. novembrini elektroonselt haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO
kaudu. ARNOsse saab siseneda vallavalitsuse kodulehelt või
läbi kooli infosüsteemi, mille kohta saab täpsemat infot lapse
koolist.
Vald maksab tänavu ranitsatoetust eeldatavasti kokku 6550
eurot rohkem kui eelmisel aastal, arvestatud on 117 lapsega.
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Tsentraal saab uue kuue
Aasta lõpuks uuendatakse kaubanduskeskuse Tsentraal fassaadi ning laiendatakse keskuse ja parkla vahele jäävat
kõnniteed.
„Kaotame ära maa-aluses park las
olnud müügiboksid ning laiendame selle
võrra hoone ja parkla vahelist kõnniteed,
tehes parklapoolse külje laugeks,“ selgitas
ehitusplaane keskuse juht Anneli Mänd.
Uuendatakse nii fassaadi kui ka sissepääsutreppe. „Projekti järgi värvitakse fassaad alt
tumedaks ning tuuakse see ettepoole, kasutades perforeeritud plekki. Et uuendatakse
ka väliskülje valgustust, siis pleki ja valguse

koosmõju muudab fassaadi õhulisemaks,“
ütles Mänd.
Keskuse juhi sõnul avatakse Keskväljaku
parkla taas paari kuu pärast, kui vajalikud
tööd on tehtud. „Peame paluma inimestelt mõistmist ja kannatlikkust – parkla
on praegu suletud puhtalt ohutuse pärast,
sest siin tehakse ehitustöid,“ sõnas Mänd.
Kõnnitee laiendamine ja treppide uuendamine peab plaanide järgi valmis saama
novembriks, fassaad aasta lõpuks.
„Meil on kokkulepped mitme suure
firmaga, kes tulevad keskusesse novembrist. Üheks neist on Sinsay pood, mis võtab

Eskiis: selline on
Tsentraal pärast
uuenduskuuri.

enda alla 1000 ruutmeetrit pinda. Kavas on
avada ka suur, ööpäev läbi avatud jõusaal
teisel korrusel,“ rääkis Mänd. Tema sõnul on
ettevõttel kavas korrastada ka Keskväljak,
aga et ehitushinnad on tõusnud, lükkub see
töö esialgu edasi.
Kaubanduskeskus Tsentraal avati 2002.
aasta novembris. 2005. aasta alguses sõlmitud lepinguga andis Jõhvi tollane linnavalitsus Keskväljaku hoonestusõiguse
36 aastaks osaühingule Jõhvi Tsentraal ja
sätestas ühtlasi, et ettevõte on kohustatud
hoidma kinnistut heas seisukorras.
JT
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LÜHIDALT VOLIKOGUST
Muudatused fraktsioonides
Istungi algul teatas volikogu esimees muudatustest volikogu fraktsioonides. Volikogus
lõpetas tegevuse neljaliikmeline Keskerakonna
fraktsioon, kuna üks selle liige, Ilona Kaldre
palus end alates 28. juulist fraktsioonist välja
arvata ja samasse fraktsiooni kuulunud Andrei Ojamäe võeti 27. juuli otsusega fraktsiooni
Jõhvikad liikmeks. Fraktsiooni peab kuuluma
vähemalt kolm volikogu liiget.
Fraktsiooni Ühiselt Jõhvi Eest liikmeks sai Ivo
Okas, Kristjan Keerme liikmesus aga lõppes
seoses volikogu liikme volituse lõppemisega.
Volikogus on praegu neli fraktsiooni: suurim
neist on kuueliikmeline Ühiselt Jõhvi Eest, viis
liiget on Jõhvikatel ja kolm liiget on nii Reformierakonna kui ka EKRE fraktsioonis.
Ühegi fraktsiooniga ei ole liitunud Roman Graf
ning ühtegi fraktsiooni ei kuulu varasemad
Keskerakonna fraktsiooni liikmed Ilona Kaldre,
Jevgeni Fedorenko ja Aleksei Naumkin.

Volikogu kinnitas põhimääruse
Volikogu kinnitas teisel lugemisel valla uue
põhimääruse, mis hakkab kehtima 21. oktoobril.
Volikogu aseesimees Paul Paas tõdes, et parandusettepanekuid ei esitatud.
Uuest põhimäärusest on välja võetud volikogu
ja vallavalitsuse töökorrad. Volikogu liige Aleksei
Naumkin tundis huvi, miks volikogu töökorda
puudutavad punktid on üle viidud eraldi määrusesse. Paul Paas vastas, et valla põhimäärus
on dokument, mida ei peaks tihti muutma, aga
volikogu töökord vajab muutmist sagedamini
ning eraldi korra kohaselt on seda lihtsam ja
kiirem teha: töökorda saab muuta volikogus
ühe lugemisega, ent põhimääruse muutmine
vajab kahte lugemist, st kahte istungit. Naumkini küsimusele, miks siis praegu volikogu
töökorda kaks korda loetakse, vastas Paas, et
tegemist on uue dokumendiga, kus on sätestatud ka senisest erinev volikogu komisjonide
töökorraldus ning eelnõude mitme lugemisega
seonduv, ning kaks lugemist annavad kõigile
aega dokumendiga tutvumiseks ja muudatusettepanekute esitamiseks.

Kehtestati töökorrad
Pärast teist lugemist kinnitas volikogu ka vallavalitsuse töökorra ja volikogu töökorra.

Arengukava läbis esimese
lugemise
Jõhvi valla arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026 läbis
volikogus esimese lugemise. Kõik volikogu
komisjonid saavad esitada muudatusettepanekuid 19. septembrini.

Pikendati asenduspinna lepingut
Seoses põhikooli uue koolihoone valmimistähtaja pikenemisega lubas volikogu vallavalitsusel
pikendada üürilepinguid aadressil Jaama 10,
kus põhikool praegu töötab, ning Sompa 5,
kus on põhikooli hariduslike erivajadustega
õpilaste klassid.
Üürilepingut pikendatakse P.A.G.M. OÜga kuni
kooliaasta lõpuni üürihinnaga 1 €/m², millele
lisandub käibemaks.

Kinnitati küsitluse tulemused
Volikogu kinnitas 20.–29. juunini toimunud
rahvaküsitluse tulemused. Küsitluse eesmärk
oli selgitada välja elanike arvamus Jõhvi valla
haldusüksuse liigi muutmise kohta. Osales
kokku 288 hääleõiguslikku vallaelanikku, sh
küsitluslehe täitis 106 ja elektrooniliselt hääletas
182 inimest. Küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla
haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?“ vastas jaatavalt 238 inimest ja eitavalt 50 inimest.
Rahvastikuregistri andmetel oli rahvaküsitlusel osalemise õigusega elanikke Jõhvi vallas
29. juuni seisuga 9418. Seega osales küsitlusel
3,059% hääleõiguslikest Jõhvi valla elanikest.
Tulemuste kinnitamine ei tähenda automaatselt
haldusüksuse liigi muutumist. Otsus, kas vallast
saab linn, on volikogu pädevuses.
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Kaasav eelarve tuleb jälle
Kõiki vallakodanikke kutsutakse juba nüüd üles
mõtlema, milliseid ideid esitada järgmisel aastal
kaasava eelarve aruteluks.
„Seekord plaanime korraldada infoseminare ja tutvustada
kaasava eelarve ideed inimestele enam,“ ütles vallavalitsuse
liige Messurme Pissareva. Tema sõnul on kaasav eelarve igaühele hea võimalus vallaelus kaasa rääkida ning esitada ja viia
ellu huvitavaid ideid ja kogukonnale olulisi projekte. Ettepanekuid kaasava eelarve summa kasutamiseks võib esitada iga
vähemalt 16-aastane inimene, kelle elukoht on Jõhvi vallas.
Vallavalitsus tänas selle aasta kaasava eelarve protsessis
osalenuid. Ühtlasi arutati tänuüritusel põhjuseid, miks osalus
jäi tagasihoidlikuks. Kokkutulnute arvates võib üks põhjus
olla selles, et inimesed vajavad mõtlemiseks rohkem aega, või
siis ei võeta seda võimalust veel tõsiselt.
Tänavustest kaasava eelarve ideedest jäid komisjoni sõelale neli: Kose küla varisemisohtliku korstna ja katlamaja
lammutamine, et rajada mänguväljak ja külaplats; nutikate
toidujagamiskappide paigaldamine valda; Kose küla mängu
väljaku rajamine endise Mõmmi lasteaia alale ja Kahula seltsimaja akende vahetus. Rahvahääletusel, millel said osaleda
kõik vähemalt 16aastased Jõhvi elanikud, toetati enim ettepanekut vahetada välja Kahula seltsimaja aknad. Hääletusel
osales 82 inimest.
Infot kaasava eelarve kohta jagati sotsiaalmeedias, valla
kodulehel ja Jõhvi Teatajas. Senine kogemus on näidanud, et
aktiivsemad on külaseltsid ja maapiirkonna elanikud.
2021. aasta kaasava eelarve hääletusel võitis idee ehitada
pargi mänguväljakule takistusrada.

Vallavalitsuse liige Messurme Pissareva tänas Marianne Kama Kahula külast
osalemise eest. Foto: Erika Prave
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Üürimaja ehitamise idee
tõusis taas päevakorda
Augusti keskel tutvusid mitme ministeeriumi ametnikud Jõhvi elukeskkonnaga.
Räägiti ka riigiteenistujate elumaja ehitamisest Jõhvi.
Ametnike välitööde raames tutvustas volikogu
esimees Vallo Reimaa linna märgilisemaid
objekte ja nende ajalugu. Muu hulgas tutvuti
Viru–Nooruse–Jaama tänava kvartaliga ning
vaadati seda kui võimalikku arenduspiirkonda,
kuhu võiks kerkida riigi ehitatud üürimaja.
„Üürimaja ehitamine Jõhvi on teemaks olnud
juba mitu aastat, viimati saatis vallavalitsus
ministeeriumidele vastavasisulise kirja,“ ütles
vallavalitsuse arendusnõunik Rein Luuse. Tema
sõnul on vajadus sellise hoone järele olemas, ent
omavalitsusel ei ole endal võimalusi seda rajada.
Sestap räägitigi taas kord ministeeriumide esindajatega. „Riigihalduse minister Riina Solman

ja keskkonnaminister Madis Kallas tundsid selle
teema vastu huvi ning palusid vallavalitsusel
saata uuesti sellekohane info,“ ütles Luuse.
Riigi üürimaja vajalikkusest räägiti Jõhvis
viimati aktiivsemalt 2018. aastal, mil Riigi Kinnisvara AS koostas sellekohase uuringu.
Selle aasta alguses saatis vallavanem Maris
Toomel viiele ministrile pöördumise, et riik kaaluks võimalust ehitada avaliku sektori töötajatele
Jõhvi üürielamu.
„Riigi ehitatud üürimajas saaksid endale kvaliteetse eluaseme erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes töötavad Ida-Virumaal riigiametites.
Tõsiasi on, et sellistest töötajatest on puudus,“

ütles vallavanem. Tema sõnul juhtub sageli, et
üks pereliige käib Ida-Virumaal tööl, kuid ülejäänud pere siia ei koli, sest puuduvad head
elamistingimused.
Pere- ja tööelu parem ühitamine suurendaks
tõenäosust, et töötaja pühendumus püsib. IdaVirumaal on Eesti keskmisest suurem tööjõu
voolavus ja vähesem töökohtade täituvus. „Selle
küsimuse lahendamine peaks olema riigi prioriteetide hulgas ning see oleks ühtlasi tugi regionaalsele arengule,“ ütles Toomel.
Riigimaja ehitamine aitaks kaasa riigiaparaadi
tugevdamisele Ida-Virumaal, see omakorda suurendaks riigi autoriteeti kohalike elanike silmis ja
süvendaks nende emotsionaalset seotust Eestiga.
Pöördumises tehtud ettepaneku kohaselt
võiks üürimaja kerkida riigile kuuluvatele maatükkidele Viru tn 5 piirkonnas. Elamu võiks
koosneda 75 ühe- kuni neljatoalisest korterist,
mille suurus oleks 32–90 m². Üürikorterid
oleksid mõeldud eelkõige justiits-, sise-,
kaitse- ning haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, aga vajaduse
korral ka muu avaliku sektori
töötajatele. Kinnistu omanikuks jääks Riigi Kinnisvara,
kes korraldaks ka hoone
ehitamise.
JT
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Aukodanik: teistega oma
teadmiste jagamine toob rõõmu
Taasiseseisvumispäeval Jõhvi aukodaniku tiitliga pärjatud Kalev Naur arvab, et ei ole tunnustuse saamiseks midagi erilist teinud, kuid et küllap on märgatud tema hobisid, mida ta
on teistega jaganud. „Olen saadud tähelepanu eest väga tänulik ja rõõmus,“ ütleb Naur.
Kalev Nauri tunnustati
aukodaniku tiitliga panuse
eest Jõhvi arengusse. Ta on
kahes koosseisus olnud ka
Jõhvi volikogu liige.
Foto: Erika Prave

Minu vanaisa tuli Jõhvi 1905. aastal mõisa
moonakaks – see oli siis selline inimene, kes tegi
tööd söögi ja ulualuse eest. Veel tean, et vanaisa
hakkas 1924. aastal Pauliku külla maja ehitama ja
võttis selleks pangast 970 krooni laenu 55 aasta
peale; aastas tuli tagasi maksta 17 krooni. Maja
ümber olevale maale lisaks sai vanaisa endale
heinamaaks ala, millel praegu kõrguvad Pargi keskuse poed. Tuleb tunnistada, et laen jäi vanaisal
lõpuni maksmata. 1940. aastal sai ta mingi osa
maast küll endale, ent Pargi keskuse alust maad
mitte – sinna kerkis Nõukogude sõjaväeosa.
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Pargi tänaval on uus kõnnitee
Ohutuks liikumiseks pargist kaitseväe linnaku pääslani ehitati Pargi tänava sõidutee kõrvale kõnnitee.
„Selle kõnnitee kasutajaid on aasta-aastalt üha enam,“ ütles
vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm. Lisaks liiklusohutusele paranes ka liikumismugavus – tänu sellele
teele on kaitseväe linnakust parki minekuks ja sealt edasi
kesklinna suundumiseks senisest paremad võimalused.
230 meetri pikkuse ja kahe meetri laiuse asfalttee ehitamist
rahastas kaitseministeerium, ehitus läks maksma umbes
20 000 eurot.
Ka vallavalitsus on Tamme sõnul tellinud projekti kõnniteede rajamiseks kohtadesse, kus nende vajadus on suur,
näiteks projekteeritakse kõnnitee Tammsaare tänavale ja
Marja tänavast Muru tänavani.
JT

Tänu teie isiklikele suhetele sai Jõhvi
endale ka sõprusomavalitsused Ukrainast.
Isiklikest kontaktidest alguse saanud suhted on
püsivamad, arvan. Jõhvil on sõprusomavalitsus
Lõpovetsis ja Vinnõtsjas.
Oleme sinna praeguses sõjaolukorras ka abi
saatnud. Varem on ukrainlased Jõhvis vaatamas
käinud, kuidas oleme korraldanud prügivedu ja
sotsiaalhoolekannet. Sellised suhted rikastavad
vastastikku.

Olete üks kindral Aleksander Tõnissonile
mälestusmärgi püstitamise eestvedajatest.
Meenutage, milline on selle kuju saamise
lugu.
Tõnissoni kujuni viis mind minu isiklik ajaloohuvi – huvi vabadussõja ja eelkõige selle säravate persoonide, väejuhtide vastu.
Kuju püstitamine on kindlasti paljude asjaolude hea kokkusattumus. Esmalt oli idee, aga
ei olnud raha, ja oli suurepärane, et vajaliku
summa kokku saime.
Kõik sujus suhteliselt kiiresti – mõttest kuju
valmimiseni läks vast aasta. Võtsime ühendust
Aleksander Tõnissoni poja Leoga. Tema andis
meile tutvumiseks isa arhiivi, sealt saime olulist infot. Leo soovitas pöörduda skulptor Jaan
Varese poole, kes oli monumendi loomisest
väga huvitatud.
Raha tuli annetustena inimestelt, natuke siit
ja sealt, Anne-Ly Reimaa kirjutas projekti, Silbet kinkis kujule graniitaluse, tegime taotlused
teistele omavalitsustele, ja nii see summa kokku
tuli. Tore oli ka see, et toonane president Arnold
Rüütel tuli monumenti avama, mis veelgi kasvatas sündmuse tähtsust.

Tõnisson ei ole jäänud ainult kujuks Keskväljaku servas.
Tõsi on – üks asi on püstitada kuju, hoopis teine
panna see elama. Oleme korraldanud monumendi ümber Tõnissoni perepäeva, igal aastal
toimub kindrali jooks, võidupühal ja Eesti sünnipäeval viime sinna pärgi ja küünlaid ning peame
oma kangelasi meeles. Lisaks peame iga-aastast
Tõnissoni konverentsi.
Tunnete üsna põhjalikult ka oma pere
ajalugu.
Usun, et inimesed peavad enda pere ja oma
maa ajalugu teadma, kasvõi selleks, et võrrelda
ja mõista ühiskonnas toimuvaid arenguid. Eesti
on kultuurrahvas oma rikka kultuuri ja ajalooga
ning seda peab teadma. Olen enda ajalooteadmisi jaganud ka teistega – ka nendega, kes sellest
varem midagi ei teadnud. Olen pidanud loenguid õpilastele Jõhvi koolides ja kutsekoolis.
Milline on teie pere lugu?
Võin täie kindlusega öelda, et olen Jõhvi kandi
mees. Tean, et minu esivanemate juured on siin
vähemalt aastast 1740 ja minu perekonnanimi
tähendab kohalikus murdes naerist.

Lisaks ajaloo huvile olete ka vanavara
koguja ja restaureerija.
Minu hobiks on vanadele mootorratastele elu
sisse puhumine. Olen praegu pensionil, ent
veel tööl käies hakkasin nii-öelda pensioniks
valmistuma, ostsin kokku vanu mootorrattaid.
See võis olla tingitud sellest, et noorena oli mul
väga suur motohuvi, aga ei olnud raha sõiduriista ostmiseks. Küpses eas, kui tekkis võimalus,
ostsingi kohe tosina jagu tsikleid. Teisalt võin ka
naljatades öelda, et need on minu mänguasjad,
millega igapäevaselt tegelen.
Nüüdseks olen alles jätnud kuus mootorratast, mida restaureerin. Ühe sõiduriista kordategemiseks kulub paar-kolm aastat. Hiljuti viisin
mootorratta, mida olin kaks aastat restaureerinud, näitusele. Eks see nii kujunebki välja, et
putitad tsikli kallal, keevitad, pahteldad, ajad
juppe taga, saad valmis ja siis imetled. Sõidan
nendega üliharva, ehkki mul on ka ajaloolised riided, mida teatud motikatega sõitmisel
kasutan – mul on Jawaga sõitmiseks komplekt
saabastest peakatteni ning IŽiga sõitmiseks oma
ajastutruu kostüüm. Veel on Saksa mootorrattaga sõitmiseks jakk, mille nööpidel on kolm
lõvi, ning vastavad säärsaapad.
Millega pensionil olles veel oma päevi
täidate?
Eks ikka oma hobidega, lisaks eelöeldule toimetan ka meeleldi aias. Pean ütlema, et pensionile
jäädes ei ole mul enam üldse aega – enne veel
oli, nüüd aga päevad lendavad käest.
Erika Prave

Mudast ja prahist puhastatud kraav.
Foto: Erika Prave

Äravoolukraav tehti puhtaks
Mikrorajoonis Jõhvi ja Kohtla-Järve piiril asuv sademevee
äravoolu kraav puhastati võsast, mudast ja aastate jooksul
sinna veetud ehitusprahist.
„Mikrorajoonis oli vihmavee äravool aastaid probleemiks.
Kaare tänava kurv muutus tihtilugu basseiniks, kuhu kaotati
autode numbrimärke,“ ütles vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm. Tema sõnul ei olnud 650 meetri pikkust
äravoolukraavi aastaid puhastatud, see oli põõsaid täis kasvanud ja mudastunud ning sademeveekanalisatsioon oli
ummistunud. „Kopajuht, kes kraavi puhastas, ütles, et kraavi
põhja oli veetud umbes kolme eramaja jagu ehitusprahti,“
kirjeldas Tamm.
Lisaks kraavi puhastamisele tehti korda ka ülesõidukoht.
Kuna kraav asub Jõhvi ja Kohtla-Järve piiril, tuli naaberomavalitsuselt töödeks luba hankida. Puhastustööd tegi
OÜ Ida-Eesti Metsamajand, kelle pakkumus oli kolmest
hankel osalenud firmast kõige soodsam: 7680 eurot koos
käibemaksuga.
JT

Taiji-õpetaja, kuningas Lear ja Pipi vanaema
Jõhvi keskraamatukogu korraldab laupäeval,
24. septembril muusikaväljakul kogukonnaürituse „Kogu Eesti loeb!“.
Päev algab kontserdimaja ees tervislikult. „Alustame hommikupudru ja taiji-treeninguga, mis sobib
absoluutselt kõigile,“ kinnitas keskraamatukogu
arendusjuht Tiia Linnard.
Treeningul on juhendajaks tallinlane, Rein
Siimu taiji-kooli õpetaja Leino Laurimäe. „Kui Leino
käest küsida, mis see taiji on, siis ta vastab teile, et
see on teekond tervise, meelerahu ja väe juurde,“
vahendas Linnard. Ta julgustas kõiki osalema, öeldes, et harjutuste tegemiseks pole vaja dressegi selga
tõmmata.
Pudrule ja treeningule on oodatud ka samal
päeval toimuva Jõhvi jooksu osalejad. „Enne starti
annab see väga hea energialaksu,“ ütles Linnard.
Tema sõnul on tervisespordist kantud ka rahvatantsurühma Gevi esinemine: „Gevi naised on IdaVirumaa kõige graatsilisemad jooksjad! Te veendute
selles, kui näete nende vahvat tantsu „Hommikujooks“, mida Gevi esitab esmakordselt trenniriietes.“

Tallinnast on lisaks taiji-õpetajale tulemas veelgi
esinejaid – kümneliikmeline noorte teatristuudio
Poeesia Sõpruskond, kes astub publiku ette muusikalise farsiga „Kuningas Lear ja tema lapsed“. See kõlab
eesti, vene, ukraina, saksa, prantsuse ja inglise keeles.
„Noored laulavad, tantsivad ja mängivad kitarri, flööti
ja klaverit ikka power’iga, seda jagub ka nende juhendajas Jelena Skulskajas,“ rääkis Linnard.
Etendusele eelneb mitmeid kirjanduspreemiaid
pälvinud Jelena Skulskaja autoritund.
Ürituse ajal toimub muusikaväljakul ka väga heas
seisukorras olevate kasutatud raamatute odavmüük,
kus hinnad algavad 50 sendist ja lõpevad kahe euroga.
Lisaks sellele on raamatukogutelgis võimalik meisterdada, lugejaks registreeruda, saada teavet raamatukoguteenuste kohta ning küsida abi nii lugejakeskkonna
kui ka riiklike e-teenuste kasutamiseks.
Kogukonnaüritus „Kogu Eesti loeb!“, mida rahastab kultuuriministeerium, kestab kella 10.30–14.00.
Päeva juhib Pipi vanaema.
Vihmase ilma korral toimub üritus kontserdimajas.
JT

Noorte teatristuudio. Foto: Jelena Kuznetsova
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Mänguväljakult
viidi kiik ära
Jaanipäeval avatud mänguväljakul kesklinnas
on juba tehtud muudatusi – ratastoolilastele ette
nähtud kiik tuli teisaldada, sest selle alus lõhuti
esimeste päevadega.
„Sellel kiigel olid peal piltidega kasutusjuhised ja
ka info selle kohta, kellele see mõeldud on, ent sellele
vaatamata kasutati seda valesti,“ tõdes vallavalitsuse
majandusspetsialist Aivo Tamm. Kuna ka kiigealune
kumm purunes, otsustati kiik viia hoopis puuetega
laste päevakodu Päikesekiir hoovi Sompa tänav 5a,
kus osatakse seda atraktsiooni hoida.
Tamm avaldas heameelt, et lapsed on mänguväljaku omaks võtnud ja seal on alati mängijaid. On
aga tulnud ka kaebusi, näiteks selle kohta, et liivakast
on tühi. „Liiv loobitakse lihtsalt kastist välja, mööda
mänguväljakut laiali. Vanemad võiksid ka jälgida, et
seda ei juhtuks,“ sõnas Tamm.
JT

Eakatele ja nende
hooldajatele pakutakse
ühistegevusi
Septembri keskpaigast alates korraldatakse eakate
päevakeskuses Kaare 3 mitmesuguseid tegemisi ja
koolitusi eakatele ning nende hooldajatele.
„Kavatseme luua tugigrupid, mille eesmärk
on toetada aktiivsete eakate vaimset ja füüsilist
tervist, aga samuti kaasata mäluprobleemide või
liikumisraskustega või muul põhjusel harva kodust
väljas käivaid inimesi,“ ütles vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste. Tema sõnul saab
tegevust pakkuda 120 inimesele.
Eraldi tugigrupp luuakse eakate hooldajatele.
„Korraldame hooldajatele erinevaid koolitusi, olgu
siis otseselt hooldamise või näiteks vaimse pingega
toimetuleku teemal,“ lisas Tammiste. Plaanis on
pidada arutelusid erinevatel teemadel, kutsuda
spetsialiste oma valdkonnast rääkima ja võtta ette
ühiseid väljasõite.
Kooskäimisi ja ühistegemisi korraldatakse vajadust mööda ja nii suuremates kui ka väiksemates
rühmades. Et kõik soovijad saaksid tugigrupis
osaleda, sõidutatakse osalejad vajadusel kohale
ja koju tagasi bussiga.
Tugigruppide nõustaja ja juhendaja on Maire
Reest. Tugigruppide töö on osa projektist „Tööealiste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi
vallas – EHISA“ ning seda rahastavad Jõhvi vald
ja Euroopa Sotsiaalfond.
Projekti raames korraldatakse kokkusaamisi ja
ühistegevusi 31. augustini 2023.
Kõigil, kes soovivad tugigrupi töös osaleda,
palutakse endast teada anda telefonil 57880732
või e-posti aadressil aino.kiis@johvi.ee
JT

Suvel tehti korrastustöid mitmel valla spordiobjektil: parandati Heino Lipu staadionil
ilmsiks tulnud ehitusvead, remonditi vene
põhikoolis asuvat ujulat ja pandi uus kate
Edise spordiväljakule.
„Eesmärk on saada kõik spordiobjektid heasse
korda, aga teeme seda võimalust mööda,“ ütles
Jõhvi Spordi juhataja Ainar Sepnik. Tema sõnul
on suurim tähelepanu uuel staadionil, et inimesed spordiksid sellel võimalikult palju. „Hea meel
on tõdeda, et on tervisespordiharrastajaid, kes
staadionil iga nädal treenivad, ent tahan, et neid
oleks enam. Staadion on soovijatele avatud tasuta
kasutamiseks,“ lisas Sepnik.
Uus staadion pandi suvel tõsiselt proovile
kahel korral: staadioni avamisel peetud rahvusvahelise võistlusega ja noorte Balti võistkondlike
meistrivõistlustega, kus osales paarsada sportlast.
„Võib öelda, et 21. juulil toimunud võistlusega,
mil kasutati kogu staadioni võimalusi, sai see
staadion valmis,“ sõnas Sepnik. Enne võistlust
tehti veel parandustöid, et kõrvaldada puudused
– näiteks likvideeriti odaviske hoojooksurajal
olnud kanalisatsiooniluuk ja tehti garantiitööna
ümber kuulitõukering, mis ei vastanud nõuetele.
„Ennetasime võimalust, et mõnel võistlusel oleks
kohtunik jätnud kuulitõukajate tulemused arvesse
võtmata, kuna kuulitõukering ei vasta normidele,“
märkis Sepnik.
Ta avaldas kahetsust, et staadioni on juba
lõhutud: ära rikuti näiteks inventarihoiuruumi
uksed. „Nende parandamine maksab paar tuhat
eurot. See tähendab aga, et selle raha eest ei saa
mõnda teist objekti korda teha, ja sellest on
kahju.“

UJULAD AVATUD
Umbes 10 000 euro eest remonditi Narva maantee
16 asuvat ujulat. Sepniku sõnul tehti umbes 70%
sealsetest remonditöödest terviseameti ettekirjutuste täitmiseks. Parandati basseini serv, vahetati
välja katkised plaadid, asendati lagunenud uksed
uutega, tehti „iluravi“ riietusruumides ja korrastati ka saun, mis sai uue lava. Vallaelanikele on
ujula avatud argiõhtuti pärast treeninguid ning ka
nädalavahetusel. Alates 7. septembrist saab ujuda
spordihoone ujulas, kus samuti tehti pisiremont.
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Foto: erakogu

Jalgpallihallile küsiti lisaraha
Vallavalitsus saatis kultuuriministeeriumile
kirja, kus palus võimalust suurendada jalgpallihalli ehituseks eraldud summat. Ühtlasi
paluti pikendada juba eraldatud 1,5 miljoni
euro kasutamise tähtaega, mis esialgsete lepete
järgi peaks lõppema selle aastaga.
Pöördumise põhjuseks olid jalgpallihalli ehituse hanke tulemused, mille järgi esimese etapi
maksumus oleks arvatust palju kallim.
„Enne järgmiste sammude tegemist ja otsuse
langetamist soovime saada ministeeriumist vastused,“ ütles vallavanem Maris Toomel. Ta tõdes,
et ehituse hind on hanke põhjal märksa suurem
kui summa, milles volikogu juunis kokku leppis.
Nimelt arutas volikogu jalgpallihalli ehitusega jätkamist 17. juuni istungil. Selleks ajaks oli

selgunud, et eelarvestaja hinnangul võib hoone
esimese etapi ehitus maksta üle 3 miljoni euro.
Kui kärpida projekti ning jätta ehitusest välja teed
ja platsid, hinnati esimese etapi maksumuseks 2,8
miljonit. Sellisel juhul kasvanuks valla omaosalus kavandatud poolelt miljonilt eurolt 1,3 miljonini. Selle summa saamiseks tulnuks vallal võtta
laenu. Jalgpallihalli ülalpidamiskuludeks arvatakse
umbes paarsada tuhat eurot aastas.
„See on valla eelarvele arvestatav koormus,
seda enam, et ees on ootamas rasked ajad: majanduslangus, kõrged energiahinnad, keeruline olukord maailmas ja muu,“ ütles vallavanem.
Niisiis oli volikogu liikmetel valida kolme
võimaluse vahel: loobuda halli ehitusest ja
tagastada riigile 1,5 miljonit eurot; kuulutada

Algab sammukogumisvõistlus
Septembris oodatakse kõiki jõhvilasi
osalema võistlusel, mille eesmärk on
rohkem liikuda. Selleks tuleb vaid laadida
oma telefoni sammulugemise rakendus
ja tehtud sammud selle kaudu üles anda.
Aktiivseimatele osalejatele on välja pandud auhinnad.
„Soovime, et inimesed harrastaksid tervislikke eluviise ja liiguksid enam,“ ütles
võistluse üks eestvedajaid, spordikooli
direktor Toomas Nõmmiste.
Osalejatel tuleb piltlikult öeldes katta
sammudega võimalikult suur ala Heino
Lipu staadioni murust. „See teeb keskmiselt
4394 sammu päevas, nii et kui teete kokku
268 000 sammu, siis on staadionimuru iga
ruutmeeter sammudega kaetud. Samme
võib aga koguda igal pool. Tähtis on see,
et inimesed liiguksid, olgu siis uuel Heino
Lipu staadionil või kuskil mujal,“ rääkis
Nõmmiste.

JÕULINNAK
Kergliiklustee ääres asuv jõulinnak Edisel sai uue
killustikkatte. „Võib küll öelda, et see killustikukoorem maksab vaid 500 eurot, aga ka see on
kulu. Niimoodi, vähehaaval ja rahalisi võimalusi
arvestades me objekte korda teemegi,“ sõnas
Sepnik.
Ühe spordiobjekti võrra jäi vald sel suvel ka
vaesemaks – nimelt ei ole enam Jõhvi vangla taga
asuvat kettagolfirada. „See rada asus kõrvalises
kohas ja kasutajaid eriti ei olnud, aga suurim
probleem oli selle niitmisega. Kuna kolme aasta
jooksul seda rada töösse ei saanud, siis otsustati
kettagolfi korvid sealt maha võtta,“ selgitas Sepnik.

Võistlus korraldatakse koostöös OÜ-ga
FitSphere, kes pakub sammulugemise
mobiilirakendust.
Parimatele osalejatele on auhinnad,
sealhulgas kolme kuu priipääse jõusaali
või ujulasse ja hulk meeneid vallavalitsuselt. Võistluse lõpus selgitatakse välja kuus
meest ja naist, kes on registreerinud kõige
rohkem samme. Eraldi tunnustatakse iga
kahe nädala tagant kolme parimat meest
ja naist, lisaks on loosiauhinnad. Eriauhind
on ka koolidele – neil arvestatakse keskmist
sammude arvu õpilase ja töötaja kohta.
„Sammukogumisvõistlusel osalemine
on jõukohane kõigile, ja muidugi soovime,
et inimesed liiguksid aktiivselt ka pärast
võistlust,“ ütles Nõmmiste. Septembrikuine sammuvõistlus ei jää tema sõnul viimaseks ning edaspidi on plaanis korraldada
ka üritusi, mis propageerivad jalgrattasõitu
ja suusatamist.
JT

Kuidas FitSphere’i rakendust
alla laadida ja kasutada?
• Laadi rakenduste poest alla äpp FitSphere ja
registreeri end selle kasutajaks. Pane tähele, et su
elukohana oleks märgitud Jõhvi vald.
• Veendu, et sinu Androidi telefonis on olemas
Google Fit või IOSi telefonis Apple Health, mille
ülesanne on samme loendada.
• Leia FitSphere’i äpist Jõhvi valla võistlus.
• Vajuta rohelist nuppu „Registreerin võistlusele“.
• Alusta liikumist ja veendu, et käid iga päev äpi
pealehel vajutamas valget nuppu „Sammud
punktideks“, mis tagab sammude jõudmise
võistlusarvestusse.
• Võid samal ajal julgelt osaleda ka kõikidel teistel
sammuvõistlustel ja loosimistel, mis äpis parasjagu toimumas on.
• Küsimuste korral kirjuta aadressil
info@thefitsphere.com.

välja ehitushange ja kui selgub, et rajatis läheb
kallimaks kui 2,8 miljonit, jätta projekt pooleli
ning tagastada toetus riigile; või jätkata halli rajamisega, kui selle esimese etapi hinnaks kujuneb
2,8 miljonit, teades, et laenu võtmisel suureneb
valla netovõlakoormus 75%ni (ülempiir on praegu
80%).
Ehitushange kuulutati välja 12. juulil. Nüüdseks on selgunud, et ehituse hind osutus arvatust
palju kallimaks.
„Praegune vallavalitsus tahab kindlasti, et
kui ehituseks läheb, siis objekt ka valmib. Samas
peame vaatama kaugemale ning suhtuma suurtesse kulutustesse konservatiivselt ja vastutustundlikult,“ ütles Maris Toomel.
JT
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Tasuta õigusabi

Volikogu võtab kasutusele
VOLISe

OÜ HUGO on koostöös justiitsministeeriumiga alates 2017. aasta aprillist andnud õigusabi
46 673 inimesele. Abi saanute tagasiside on seni olnud hea – ligi 90% neist on teenusega rahul
või väga rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni ning see näitab, et esimese
kahe tasuta tunniga leiavadki lihtsamad ja tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad
inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on
kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi
puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
Millises mahus tasuta õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi.
HUGO kogemus näitab, et esimese kahe tunniga
saavad enamlevinud probleemid lahendatud –
keskmine nõustamisaeg on 2,2 tundi.
Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde
veel 3 tundi soodushinnaga 45 eurot tund. Lapse
õigusi puudutavates perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida
kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse saada soodustingimustel õigusabi. Alaealised on omaosalustasust
vabastatud.
Riik on selleks aastaks eraldanud tasuta ja
soodustingimustel õigusnõustamiseks kokku
678 960 eurot, millest praeguseks on ära kasutatud pea pool. Aasta lõpuni on eelarvevahendeid
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jäänud veel üksnes 368 148 euro ulatuses. Kuna
igal aastal on alates septembrist näha hüppelist
nõudluse kasvu ja riigi toel õigusnõustamist
saab osutada üksnes järelejäänud eelarve piires, manitseb õigusabiplatvormi HUGO.legal
kaasasutaja ning peajurist Erki Pisuke inimesi
mitte jätma oma murede lahendamist viimasele
minutile. Pisuke paneb südamele: „Oma õiguste
efektiivne kaitse sõltub sageli õigeaegsest tegutsemisest. Näeme praktikas tihti, et kahjuks jõutakse juristi vastuvõtule alles siis, kui piltlikult
öeldes tulekahju juba lõõmab. Õigusmured
reeglina aga iseenesest kuhugi ei kao ning professionaalne jurist ongi selleks, et isiku õigusi
parimal viisil kaitsta. Julgustan riigi loodud head
võimalust kasutama.“
Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb registreerida aeg juristi vastuvõtule
veebilehel www.hugo.legal või telefonil 6 880
400. Valida saab kolme nõustamisvõimaluse
vahel: kontoris juristiga kohtudes, videosilla
vahendusel või e-posti teel.
HUGO esindused asuvad 16 linnas üle
Eesti: Jõhvis, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Raplas,

Viljandis, Valgas, Võrus, Põlvas, Jõgeval, Paides,
Narvas, Rakveres, Haapsalus, Kuressaares ning
Kärdlas.
Millistes valdkondades õigusabi saab?
HUGO pakub esmatasandi nõustamise raames
õigusabi kõikides üldlevinud tsiviilõiguslikes
valdkondades. Esmatasandi nõustamine tähendab nii õiguste selgitamist kui ka abi lihtsamate
dokumentide koostami sel. Kohtudokumente,
v.a maksekäsu kiirmenetluse avalduse või lapse
õigusi puudutava hagi esitamiseks, koostatakse
eraldi tasu eest.
Õigusabi Ukraina sõjapõgenikele
HUGO pakub soodustingimustel õigusabi ka
Ukraina sõja tõttu Eestisse saabunud inimestele. Muu hulgas pakub HUGO abi üleüldiste
õiguste selgitamisel, nagu isiku põhiõigused,
sotsiaaltoetused jms. Julgustame ka kohalikku
omavalitsust suunama meie juurde isikuid, kellel
ehk konkreetset õigusmuret pole, kuid on huvi
orienteeruda Eesti õigusmaastikul. Meie juristid
räägivad eesti, vene ja inglise keeles. Ukraina
kodanikud saavad ühendust võtta ka Viberi,
Whatsappi või Telegrami keskkonna kaudu,
kirjutades sõnumi oma broneerimissooviga
telefonil +372 5551 0340.
Lisainfo saamiseks võib helistada HUGO
klienditeeninduse telefonil 6 880 400.
JT

Volikogu kavandab üleminekut kohalike omavalitsuste volikogu istungite infosüsteemile VOLIS,
mis võimaldab pidada ka elektroonilisi istungeid.
Volikogu kantselei juhataja-juristi Piia Lipu sõnul on
praegu käimas juhtmevabade mikrofonide hange,
millega kaasneb VOLISele üleminekul kõige suurem
kulu. Soetada tuleb ka puutetundlikud ekraanid ja
kaamerad.
„Loodame esimese istungi VOLISe kaudu läbi viia
oktoobrikuus,“ ütles Lipp. Volikogu esimees Vallo
Reimaa kinnitas, et enne põhiistungit korraldatakse
volikogu liikmetele ka õppeistung.
„VOLISe kaudu saab volikogu istungeid nii heli kui ka
pildiga kvaliteetselt üle kanda ja vallainimesed võiksid neist vahetult osa saada,“ ütles volikogu esimees
Vallo Reimaa. Seni on volikogu istungitelt tehtud
Facebooki ülekandeid, ent nende heli- ja pildikvaliteet ei ole piisavalt hea.
„Ikka tuleb ette, et mõni volikogu liige ei saa istungisaalis kohal olla. VOLIS võimaldab ka kehtivate seaduste kohaselt e-hääletada,“ lisas Reimaa. Ta tõi näite,
et mullu novembris osales üks saadikutest volikogu
istungil küll veebi teel, ent tal ei olnud võimalik salajasel hääletusel osaleda ja seega oma saadikutööd
täielikult teha.
Lisaks VOLISe kasutuselevõtule on Reimaa sõnul
kavas parandada ka volikogu liikmete töötingimusi
istungite ajal ning iga liige saaks laua ääres kindla
koha.
Vallaeelarves on VOLISele üleminekuks kavandatud
20 000 eurot.
VOLISe omanik on Eesti linnade ja valdade liit. Süsteemi arendatakse ja uuendatakse kohalike omavalitsuste vajaduste järgi. VOLISt kasutavad paljud
Eesti omavalitsused.
JT

Fotod: Erika Prave, erakogu ja North-East Takeoff

SUVI TÄITIS PARGILAVA MUUSIKAGA
Sel suvel toimus Jõhvi pargis ja muusikaväljakul mitu muusikalist suursündmust.
Jätkusid tavapärased pargimuusikaõhtud, mida seekord oli
kolm. Muusikalist meelelahutust pakkusid Merle Lilje ja Peeter
Kaljuste, Laikrete perebänd ning Merike Susi ja Mikk Targo.
Kutselistele muusikutele sekundeerisid kohalikud rahvatantsurühmad – näha sai naisrühmade Gevi ja Tammiku, segarühma
Jõhvikamoos ning ingerisoomlaste seltsi tantsijate etteasteid.
„Inimesed on pargi muusikaõhtud omaks võtnud ning neist on
saanud meeldivad koosviibimised, kus soovi korral võib ka jalga
keerutada,“ ütles üritused korraldanud Heli Vähk. Tema sõnul
jätkatakse traditsiooni ka järgmisel suvel. „Tahame pakkuda
alati midagi uut, kuigi selle uue ja erilise leidmine muutub aina
keerulisemaks,“ sõnas ta. Kõik pargis toimunud peod õnnestusid Vähi hinnangul hästi, ainult memmede tantsupeo rikkus ära
paduvihm, mis kastis esinejaid ja pealtvaatajaid armutult.
Eesti taasiseseisvumispäeva kontsert pargis oli rahvarohke,
esinesid Maarja-Liis Ilus ja Rein Rannap. Kalev Naurile anti üle
aukodaniku tiitel ning rahvatantsujuhtidele Taivo Aljastele,
Marju Aulile, Tiina Aasmäele ja Maris Kriisale tänukirjad oma
rühmade viimise eest meeste ja naiste tantsupeole.
Teist korda toimunud lennupäevale tuli vigurlendurite sõitu ja
muud põnevat vaatama väga palju inimesi. Vallavanem Maris
Toomel arvas, et lennupäev võiks saada Jõhvi üheks uueks tunnusürituseks. Fotol lennupäeva meeskond.
Kogu pere metsapäeval tutvustati muusikaväljakul metsa kogu
selle mitmekesisuses. Uusi teadmisi sai töötubades ja infotelkides ning lapsed ehitasid koos vanematega linnumaja.

Selgusid teede ja
haljasalade hooldajad
Vallavalitsus sõlmis juulis ja augustis lepingud osaühingutega Jõhvi KEK ja RoadWest, kes hooldavad
aastatel 2022–2026 valla teid ja haljasalasid.
„Olen optimistlik, et vajalikud tööd saavad heal tasemel tehtud, sest tegemist on võimekate firmadega,“
ütles vallavalitsuse majandus- ja ettevõtlusspetsialist
Arno Uprus. „Kindla partneriga, kellega on leping
sõlmitud neljaks aastaks, on hoopis lihtsam koostööd
teha ja asju ajada – kõik tahavad hoida head mainet
ja on tööst huvitatud.“
Upruse sõnul on lepingus kirjas, et vajaduse korral
saab vallavalitsus 3% ulatuses lepingu maksumusest
tellida lisatöid.
Hankes on vald jagatud kaheksaks hoolduspiirkonnaks, kusjuures linn jaguneb põhja- ja lõunapiirkonnaks, mida poolitab raudtee.
Vallavalitsus korraldas teede ja haljasalade hoolduse
uue hanke seepärast, et OÜ N&V seda teenust vallale
enam ei paku.
Jõhvi linna teede ja tänavate aastaringset
hooldust teeb OÜ Jõhvi KEK
Vastutav spetsialist Viktor Rumjantsev
(tel 509 8580, e-post johvikek@gmail.com),
dispetšer Andrus Kulikov
(tel 504 0678, e-post johvikek@gmail.com).
Valla maapiirkonna teede ja tänavate aastaringset hooldust (sh teeäärte niitmine) ning
Jõhvi linna põhjapiirkonna kergliiklusteede
hooldust (sh bussipeatused ja käsiprügikastid) teeb RoadWest OÜ.
Hoolduse juht Ahto Vester
(tel 505 4714, e-post info@roadwest.ee),
dispetšer Ahto Vester (tel 505 4714,
e-post ahto@roadwest.ee).
Jõhvi linna lõunapiirkonna kergliiklusteede
hooldust (sh bussipeatused ja käsiprügikastid) teeb RoadWest OÜ.
Hoolduse juht Ahto Vester
(tel 505 4714, e-post info@roadwest.ee),
dispetšer Ahto Vester (tel 505 4714,
e-post ahto@roadwest.ee).
Vallavalitsuse kontaktisik teehooldust puudutavates küsimustes on majandusspetsialist
Aivo Tamm
(tel 506 2846, e-post aivo.tamm@johvi.ee).
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Juunis ja juulis registreeriti
kümne väikese vallakodaniku sünd:

JÕHVI VALLAVALITSUS KORRALDAB AVALIKU KONKURSI

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse direktori

Alina Aksjonova
Jarek Kuivo
Kristofer Kramskoi
Hannaliisa Leppik
Miya Poduško
Mia-Laurel Rannula
Senni Siru
Nikita Timofejev
Gregor Treier
Sandra Valge

ametikoha täitmiseks
Direktori ametikoha põhieesmärgid on keskuse majandus- ja finantstegevuse juhtimine, keskuse arengu tagamine, kultuuriürituste korraldamine
ning võimaluste loomine rahvakultuuri-, seltsi- ja huvitegevusega tegelemiseks Jõhvi vallas.

KANDIDEERIJALE ESITATAVAD NÕUDED:
• kõrgharidus või vähemalt kaheaastane töökogemus
kultuurivaldkonnas;
• kultuuriürituste ja huvitegevuse korraldamise ning organisatsiooni
juhtimise kogemus;
• vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus;
• hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
• kompetentsus personali ja ressursside juhtimise alal;
• teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
• õpi-, otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõime;
• heal tasemel arvutikasutusoskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning vene ja inglise keele oskus
suhtlustasemel;
• B-kategooria juhiluba.
KANDIDEERIMISEKS ESITADA
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• visioon kultuuri- ja huvikeskuse arengust, juhtimisest, majandamisest
ja töökorraldusest;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Juulis ja augustis tähistasid
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:
96
Tamara Ponomarjova
95
Anna Krištofor
Anna Niisukene
94
Vilma Kroon
Jekaterina Špakova
93
Endla Baumann
Nadežda Jefimova
Meinhard Kiiken
Silvi Sibul
Laine Sõrra
92
Asta Koordi
Helma Melnikova
Lehte Onton
Hilda Putrolainen
91
Gelena Belousova
Nikolay Bryantsev
Olga Shapovalova
90
Vera Alekseenko
Anna Eelma
Eike Erik
Zinaida Gorbusheva
Liudmila Grigorieva
Anna Ivanova
Maimu Kasemaa
Aino Kastra
Valentina Levkovskaja
Raissa Skripko
Helmi Veeoru
89
Jevgeni Belogorski
Ariadna Bukhteeva
Antonina Nikitina
Maie Piller
88
Valentina Chigrinova
Evi Hansalu
Agnes Kaiva
Maya Khudik
Juta Kirsimaa
Silvi Mägi
Konstantin Protas
Valentin Zhukov
Evelina Terehhova
Leon Veydyger
87
Nikolay Egorov
Eevi Kangur
Jevdokia Kostjutšenko
Ivan Kravčenko
Leili Kukk
Meida Mander
Paul Mathiesen
Zinaida Sergeeva
Aleksandra Voblikova
Ivan Voblikov
86
Valentina Anisimova
Ermine Ein
Laine Hiiemäe
Hilje Klaassen
Virve Loog
Nina Mayorova
Taisiia Menshakova
Evi Nõmme
Nina Pavitova
Iraida Pochueva
Maria Solodovnikova
Helgi Uibopu
Veera Viru

85
Vera Bukashkina
Gennadiy Epifanov
Khalida Grigoryan
Antonina Ivanova
Valentina Karaseva
Nadezhda Kiryukhina
Lidia Klyueva
Genrieta Kuanlieva
Vladimir Levashov
Vello Lilium
Alexey Nikishin
Liidia Pukk
Valentina Zaussailova
Leida Tint
Helgi Vassiljeva
80
Elle Aun
Anastassia Aunap
Anastasia Guriyanova
Ljudmila Johanson
Ülle Järvesaar
Iraida Kononenko
Endla Konsa
Kaie Nagelman
Tamara Potjupkina
Mare Raja
Valentina Rusakova
Gennadiy Strakh
Ilma Sternhof
75
Serafima Anninka
Loa Anderspuk
Irina Avramova
Valery Dronik
Endel Eglit
Jeffrey Kenneth Green
Selma Kangur
Oleg Korobkin
Eevi Lumilaid
Yury Orlov
Tamara Petrovitševa
Lembit Porkman
Aino Puu
Liudmila Pylevina
Sofia Razvarova
Mati Reisi
Ljudmila Rõbatšenko
Valentina Skibina
Ene-Eha Urbala
Eila Vene
70
Ain Aas
Liubov Alekseeva
Jüri Beljakov
Milvi Bogens
Riho Breivel
Gleb Dimov
Valeri Leppo
Valentina Kappi
Tiia Kaste
Pilvi Keerme
Vitaly Kirtyanov
Urve Koppel
Valentina Kovtunenko
Valentina Liivapuu
Igor Matjaš
Ervin Meldre
Reet Mendes
Helgi Peep
Ljudmila Rosenberg
Harri Sepman
Aleksandr Šnjavin
Liubov Zelenska
Palume neil, kes ei soovi JT
kaudu õnnitlusi saada, anda
sellest teada telefonil
336 3750 või 508 9468.

Palume esitada allkirjastatud dokumendid hiljemalt 15. septembril 2022
kella 12.00-ks Jõhvi vallavalitsuse e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Lisainfo telefonil 5904 2807.

TEATED

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJA
• K, 14.09 kl 19
Jõhvi kontserdimaja hooaja
avakontsert. Hortus Musicus 50

• T, 27.09 kl 19 Carmen
• R, 07.10 kl 19 Prantsuse jazz.
Jean-Marie Machado Quartet

KESKLINNAS JA MIHKLI KIRIKU PARGIS
• L, 01.10 korraldab Jõhvi muuseumi selts
koostöös kultuuri- ja huvikeskusega XII
Mihklilaada. Võimalik on osta põllumajandus- ja aiasaadusi, istikuid, käsitöö- ja
loodustooteid. Kauplejad saavad laadale
registreeruda 20. septembrini veebilehel
https://forms.office.com/r/QE30sbRvk9.
Info telefonil 554 7273 (Anne)
ja e-posti aadressil
johvimihklilaat@gmail.com

NÄITUSED
LINNAGALERIIS
• 7. septembrist 3. oktoobrini Jõhvi
kunstikooli õpetaja Irina Baleva
batikanäitus „Loodus-vabadusarmastus“ ehk „Hinga sisse ja välja“

Värskeim info ürituste kohta on Jõhvi
kultuuri- ja huvikeskuse veebilehel
www.huvikeskus.info ning Facebooki ja
Instagrami lehel, samuti valla Facebooki
lehel https://www.facebook.com/
meeldivatekohtumistepaik.

• R, 23.09 kl 19
Souvenir de Florence.
Keelpillikunstnikud

Alanud on kohaliku omaalgatuse
programmi sügisene taotlusvoor
1. septembril avanes kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor. Taotluste
esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2022.
Taotlemine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna kaudu.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on aidata kaasa tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu,
kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse, kogukonnaliikmete
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetust saab taotleda
• meetmest „Kogukonna areng“ (kuni 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse, ning
• meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ (kuni 4000 eurot),
millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest ei moodusta
äriühingud üle poole.
Eestikeelne infopäev toimub Zoomi keskkonnas 7. septembril kell 15.00.
Osalemiseks palume registreeruda kuni 6. septembrini veebilehel
https://forms.gle/rDstHZg5MxdEQoZj9.
Programmi tingimused ja juhised on veebilehel
https://ivol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop-.
Lisainfo:
• Alfred Alt, kohaliku omaalgatuse programmi menetleja, alfred@ivol.ee, 337 0327;
• Nadežda Morozova, vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
Jõhvi esindus), nadezda.morozova@ivek.ee, 506 7735;
• Tatjana Zamorskaja, vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
Narva esindus), tatjana.zamorskaja@ivek.ee, 5300 6902.
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Jõhvi vallavalitsus on algatanud 16.08.2022. a korraldusega nr 696 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuva Veski tänava
ja sellega piirnevate maaüksuste detailplaneeringus määratud liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks.
Kinnistutel Jaama tn 53a, Veski tn T14, Jaama tn 51, Jaama tn T10 ja Jaama tn T14 kehtib
Jõhvi linnavolikogu 19. märtsi 2009. a määrusega nr 286 kehtestatud Veski tänava ja
sellega piirnevate maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud muu
hulgas juurdepääsud kruntidele ning liikluskorralduse põhimõtted. Transpordiameti
tellimusel koostatava Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti lahenduse järgi kaob Jaama
tn 53a kinnistu juurdepääsutee Jaama tn T14 teelt. Taotleja soov on ehitada uus juurdepääsutee Jaama tn 53a kinnistule.
Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb saata hiljemalt 10. septembril 2022 kirjalikult
Jõhvi vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi, või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel.
•••
Jõhvi vallavalitsus on algatanud 16.08.2022. a korraldusega nr 697 avatud menetlusena
projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas Jõhvi linnas kinnistul Oru põik 11 asuva
elamu (EHR kood 102005786) laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust.
Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Oru põik 11 pereelamumaa ning detailplaneeringu kohustusega ala.
Viidatud krundiosas detailplaneeringut koostatud ei ole.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada
või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale
kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised.
Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb saata hiljemalt 10. septembril 2022 kirjalikult
Jõhvi vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi, või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel.
•••
Jõhvi vallavalitsus on algatanud 16.08.2022. a korraldusega nr 698 avatud menetlusena
projekteerimistingimuste andmise kontor-elamu ehitamiseks Jõhvi vallas Tammiku
alevikus Sigala kinnistul.
SMAG Industries OÜ (registrikood 12796783) esitas 05.08.2022 projekteerimistingimuste
taotluse nr 2211002/09554 kontor-elamu ehitamiseks Jõhvi vallas Tammiku alevikus Sigala
kinnistul (katastritunnus 25201:002:0224). Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a määrusega
nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Sigala kinnistu pereelamumaa
ning detailplaneeringu kohustusega ala. Eelnimetatud krundiosas detailplaneeringut
koostatud ei ole. Pereelamumaal on lubatud maa-ala teenindavad kõrvalsihtotstarbed
kuni 30% ulatuses. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse
üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse
vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised.
Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb saata hiljemalt 10. septembril 2022 kirjalikult Jõhvi vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi, või e-posti
aadressil johvi@johvi.ee. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Jõhvi
valla kodulehel.

JÕHVI MUUSIKAVÄLJAKUL
laupäeval, 24. septembril

KOGUKONNAÜRITUS „KOGU EESTI LOEB!“
Kell 10.30
• Hommikupuder
• „Hommikujooks“, naisrühm Gevi (Jõhvi)
• Taiji demonstratsioonesinemine ja treening algajatele, õpetaja Leino Laurimäe (Tallinn)
Kell 12.00
• Jelena Skulskaja autoritund (Tallinn)
• Muusikaline farss „Kuningas Lear ja tema lapsed“ (Tallinn)
Kella 10.30–14.00
• Kasutatud raamatute odavmüük
• Meisterdamistöötoad
• Abi riiklike e-teenuste kasutamisel
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