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Head Jõhvi elanikud!
Perioodiks 11. märtsist kuni 11. aprillini kuulutas valitsus välja uued, rangemad
piirangud seoses koroonaviiruse levikuga. Kahjuks on haigestumus ja suremus
jõudnud päris kõrgele tasemele. Tuletan meelde, et kui 2020. aasta 12. märtsil,
kui kuulutati välja eriolukord, oli ööpäevas 79 haigestunut, siis täpselt aasta
pärast, 2021. aasta 12. märtsil, on neid juba üle 1500 inimese ööpäevas.
Vahemikus 12-st 13-nda märtsini suri 15 inimest.
Pöördun teie poole suure palvega – palun suhtuge uutesse piirangutesse täie
tõsidusega. Järgida siseruumides ja õues 2+2 reeglit ning kanda siseruumides
maski on hetkel eluliselt oluline.
Ma mõistan kõiki neid, kellele piirangud on muret toonud. Sportlasena saan
aru nende segadusest ja pettumusest, kes on harjunud saalitrennides käima –
sellega on tõesti keeruline leppida. Kuid ma tean täpselt, et me saame hakkama,
tuues oma trennid koju, sest nii vähendame me vähehaaval veelgi võimalust, et
ohtlik viirus inimeselt inimesele liigub.
Praegu ei ole lihtne kellelgi, sealhulgas ka distantsõppel olevate koolilaste
vanematel. See võib ka viha tekitada, kuid terviseameti spetsialistid kirjeldavad
juhtumeid, kui tihti sümptomivabalt põdevad lapsed viiruse edasi annavad ning
kahjuks nakatavad vanemaid pereliikmeid – meie kõige haavatavamaid eakaid.
Tuleb mõista, et nende jaoks võib COVID-19-ga nakatumine maksta elu.
Jah, me kõik soovime pöörduda tagasi normaalse elu juurde – käia kaubanduskeskustes, teatrites ja kontsertidel, külastada SPA-sid ja reisida. Just
selle nimel peamegi veel veidi kannatama.
Praegu käib vanema vanuserühma inimeste ning raskete kaasuvate haigustega
inimeste vaktsineerimine. Varsti saab vaktsineerimine kättesaadavaks kõikidele Eesti elanikele. Palun pidage nõu oma perearstiga ning kasutage
võimalust vaktsiini saamiseks. Nii saame me kiiremini tavapärase elu juurde
tagasi pöörduda.
Head Jõhvi elanikud! Märgake enda ümber abivajajaid – need võivad olla nii
eakad vanemad ja naabrid kui ka paljulapselised pered. Jõhvi vallavalitsus on
valmis sellistele inimestele abikäe ulatama. Oma muredega võib alati pöörduda
sotsiaalosakonda telefonil 5342 1332 (Galina Kreintzberg), aga ka anda teada
inimestest, kes teie arvates omavalitsuselt abi vajavad.
Kutsun teid üles mitte korraldama praegu suuri perepidusid, piirdudes tähistamisega koos nendega, kellega ühe katuse alla elate ning rohkem värskes
õhus jalutama. Kasutage sidevahendite võimalusi, et oma lähedastega suhelda
ning neid toetada – videokonverentsid, telefon, elektronpost. Kindlasti
kasutage võimalust online teatrietenduste vaatamiseks, akadeemiliste ning
estraadikontsertide kuulamiseks.
Me saame kindlasti hakkama, kui koos mõne aja jooksul ebamugavusi
kannatame ning üksteisele toeks oleme.
Hoidke end ning oma lähedasi ja jääge terveks!

18. märtsil toimus Jõhvi
vallavolikogu järjekordne
istung. Ohutuse eesmärgil ja
piiranguid arvestades toimus
see spordihallis.
Tutvustame teile mõningaid otsuseid,
mis vallavolikogu istungil vastu võeti.
Korduvale lugemisele saadeti küsimus Jõhvi põhimääruse muutmise
kohta. Kuni aprilli alguseni oodatakse
muudatusi ja täiendusi sellele dokumendile. Põhimääruse muudatused
puudutavad selliseid valdkondi nagu
hääletamise läbiviimise kord vallavolikogu istungitel (avalik ja salajane),

Jõhvi aukodaniku tiitli omistamise
kord ning vallavolikogu koosolekute
korraldamise võimalus virtuaalkeskkonnas (elektrooniliselt).
Oluliseks küsimuseks sai saadikute
poolt dokumendi heakskiitmine, mis
annab hoonestusõiguse raudteejaama
suhtes üle Jõhvi vallale, milles vald on
omanikuga kokku leppinud. Tingimuste järgi tuleb selle eest maksta
17 000 eurot, edaspidi aga igal aastal 50 eurot. See tähendab, et lähima
paari aasta jooksul renoveeritakse
jaamahoone ning selle kasutamiseks
saadakse luba.
Teistest vallavolikogu istungil läbivaadatud küsimustest võib välja tuua

heakskiidu saamise finantsosaluseks
projektides, mis on mõeldud Vene
põhikooli hoone ja lasteaia „Kalevipoeg“ energiatõhususe parandamiseks, aga ka mõne sotsiaalse
tähendusega projekti jaoks, Põhikooli ehituse finantseerimise suurendamise, detailplaneeringu algatamise
seoses võimaliku tulevase jäästaadioni ehitusega ning sotsiaalkomisjoni esimehe valimise (hääled jagunesid võrdselt ning sotsiaalkomisjoni
esi-meest ei valitud. Kandidaadid olid
Niina Neglason ja Tamara Põlevina).
„Jõhvi Teataja“
Foto: Anastassia Gavrina
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Distantsõpe: kuidas Jõhvi koolid hakkama saavad?
Koolid, mis on juba üle elanud erinevad
distantsõppele ülemineku etapid, on sunnitud
arvestama uue reaalsusega. Sellesama
reaalsusega on sunnitud arvestama nii õpilased kui nende vanemad. Vastavalt valitsuse
plaanile kehtivad ranged piirangud vähemalt
11. aprillini, välistatud ei ole ka negatiivsem
stsenaarium, vastavalt millele ei saa õpilased
kooliaasta lõpuni täisväärtuslikult oma koolimajades õppida.
Sellest, milliste raskustega on pidanud kokku puutuma Jõhvi kaks munitsipaalkooli
– Jõhvi Põhikool ja Vene Põhikool, rääkisid
Vene Põhikooli direktor Irina Šulgina ja Jõhvi
Põhikooli õppealajuhataja Külli Nõmmiste.
Külli Nõmmiste: „On
oluline teada, et õpilane
suudab keskenduda
tunnile, et tema kodune
keskkond võimaldab
seda“
„Kui valitsus 2020. aasta märtsis
kehtestas eriolukorra ning saatis
koolid distantsõppele, siis tabas
see kõiki ootamatult, kuigi olime
juba hakanud oma tegevust
teatud määral ümber korraldama
nähes, et viirus liigub kiiresti
lähemale – koolide täielikku distantsõppele saatmist ei osanud
me küll ette näha.“, meenutab Külli Nõmmiste.
Õppealajuhataja sõnul oli olukord pretsedenditu, kohanemine
võttis aega ning alguses oli segadust palju.
“Käesolev õppeaasta algas meil Jõhvis mäletatavasti samuti
koroonapuhangu tingimustes ja distantsõppest sai koolielu osa
juba septembris - esialgu ühe klassi haaval, ning novembri
lõpus sattusime Terviseameti korraldusel juba kogu kooliga
distantsõppele”, ütles Nõmmiste.
Õppealajuhataja sõnul on kõik protsessi osapooled distantsõppega
juba päris harjunud, mängureeglid on kokku lepitud, neid teavad

nii õpetajad kui ka õpilased, siiski pole distantsõpe lihtne aeg
ühegi osapoole jaoks.
Õpetajad kurdavad kõige rohkem, et õpilased on veebitundides
passiivsed ja ei lülita kaamerat ega mikrofoni sisse, kui õpetaja
neid kõnetab, eriti on see probleemiks 3. kooliastmes. On ka
näiteid, kus keegi täiskasvanu teeb ära õpilase õppeülesanded
(õpetaja tunneb õpilase käekirja, stiili ja taset, teda ära petta on
praktiliselt võimatu) ja nii võib jääda õpilase tegelik abivajadus
tähelepanuta, sest hinded on ju korras.
Kooli esindaja sõnul tunnevad õpilased enim puudust klassikaaslaste ja sõpradega kohtumisest, nii mõnigi kord kogunevad
õpilased veebitundi juba vahetunni ajal, lihtsalt selleks, et omavahel suhelda.
Üks kord nädalas on koolil ka nn ekraanivaba päev, et vähendada
õpilaste ekraanikoormust. Ekraanivabaks päevaks antakse küll
õpilastele õppeülesandeid, kuid selliseid, mille tegemiseks ei ole
vaja arvutit ega internetti.
“Probleemidega püüame tegeleda jooksvalt. Õpilastele, kes ei saa
distantsõppe ajal hakkama, pakume individuaalkonsultatsioone
koolimajas. Distantsõppe ajal on eriti oluline ka kontakt koduga, sest kui õpilase sisemine motivatsioonisüsteem ei ole
veel piisavalt arenenud või on kodus raskem õppetöö välistele
ahvatlustele vastu seista, siis on kodu roll väga suur, et hoida
õpilast õppimise lainel (mis ei ole sugugi kerge ülesanne)”,
selgitab Nõmmiste.

Irina Šulgina:
„Loodame, et huvi
õppimise vastu ei kao“
Sellega, et praegu on väga
raske aeg lapsevanematele,
õpilastele ja pedagoogidele,
nõustub ka vene põhikooli
direktor Irina Šulgina.
„Meie kool astus sellel kevadel distantsõppele vastu
hea ettevalmistusega, eelmine aasta andis meile hea
kogemuse. See oli väljakutse
õpetajatele, õpilastele ning
kõikidele kooli töötajatele, õppisime sellest väga palju. Õppisime
tegema tööd arvutiekraanide taga istudes. Õppisime, kuidas
muuta õppeprotsess valutumaks kõikide selle osapoolte jaoks.
Kuid tuleb tunnistada, et distantsõppe ajal tekivad erinevad
raskused“, tunnistab Irina Šulgina.

Jagada vastutust täitevvõimuga
Aleksei Naumkin,
Jõhvi vallavolikogu esimees
Sel aastal alustab vallavalitsus mõnede valla
jaoks oluliste projektide realiseerimist. Need
on põhikooli ehitus, jalgpallistaadioni ehitus,
Rakvere tänava laste mänguväljaku ehitus,
lasteaedade rühmaruumide renoveerimine,
hariduslinnaku ja kergejõustikustaadioni ehituse jätkamine jt.
Samuti peab vallavalitsus analüüsima vallavolikogus vastuvõetud uusi dokumente ja määruseid elanikkonna sotsiaalkaitse valdkonnast.
See töö on oluline, et spetsialistid saaksid
efektiivsemalt kodanike pöördumistega tööd teha. Vallavolikogu esimehena
kohtun ma väga palju meie elanikega. Inimesed pöörduvad minu poole
erinevate küsimustega nii valla elust kui oma isiklikes küsimustes. Jälgin
ka tähelepanelikult meie elanike diskussioone internetis. Ärgu mõelgugi, et
nende kriitika, ettepanekud, arutlused jäävad valla juhtkonna tähelepanuta.
Tihti on seal väljaöeldud arvamused oluliseks abiks vallaametnikele erinevate
määruste ja muude normatiivaktide projektide ettevalmistamisel. Näiteks
oli eelmisel talvel kõlanud kriitika tänavate ebakvaliteetsest koristamisest
aluseks, et vaadata hoolikamalt ning kriitilisemalt üle Jõhvi linna heakorratööde leping. Seda enam, et ka alltöövõtu firma omanik väljendas rahulolematust olemasoleva lepinguga. Tundub, et käes on aeg eesseisva hanke
tingimuste ülevaatamiseks. Pöörasin sellele vallavanema tähelepanu. Loodan
saadikute aktiivsele abile.
Lisaks koristustöödele saame me vallaelanikelt tõsiseid etteheiteid teede
mitterahuldava seisundi kohta. Siin on samuti vaja välja töötada meetmete
kompleks, alates lihtsast ajutisest teede sulgemisest raskeveokitele teatud
tänavatel kuni reaalse efektiivsete teetööde plaani koostamiseni. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata teostatavate tööde kontrollmeetmete väljatöötamisele.
Seetõttu kutsun ma nii koalitsiooni kui opositsiooni saadikuid üles aktiivselt
komisjonide töös osalema, valdkondlike komisjonide koosolekutel kohal
käima, isegi kui nad ei ole nende komisjonide liikmed, et omada võimalust
kujundada oma arvamus vähemalt olulistes ning võtmeküsimustes ning
vallavalitsuse koostatud dokumentide suhtes. Teen saadikutele ettepaneku
jagada seda vastutust täitevvõimuga.

Direktori sõnul ei sobi distantsõpe kaugeltki mitte kõigile
õpilastele, kuna paljudel on probleeme enesejuhtimisega – see
nõuab sisemist distsipliini, püsivust ja kannatust.
„Kuid tuleb öelda, et eelmisel aastal saime me palju kasulikku
kogemust, tegime järeldused, kuidas teha nii, et õppeprotsess
oleks siiski süsteemne, et see kannaks head vilja ning häid
õpitulemusi. Ning kui eelmisel aastal töötasime me erinevatel
haridusplatvormidel – kasutasime Zoomi, Skype’i, kõiki
elektroonilise side liike, sealhulgas kooli virtuaalkeskkonda, siis
sel aastal on meil välja töötatud ühtne süsteem, valisime süsteemi
Google Meet Classroom, millega on liidetud kõik õppeprotsessi
osapooled. See on muidugi mugavam, kuna eeldab teatud ühiste
reeglite olemasolu, mida järgivad nii pedagoogid kui õpilased ja
nende vanemad“, selgitab Irina.
Kooli esindaja nendib, et kõige raskem on nooremate klasside
õpilastel, ning erilist muret tekitavad esimese klassi lapsed, sest
iseseisvalt õppida nad veel ei oska.
„On väga tähtis, et laps oleks kontaktis oma õpetajaga,, kasvõi
videoside kaudu, tunneks, et teda toetatakse, suunatakse, et ta
osaleb täisväärtuslikult õppeprotsessis. Me oleme väga tänulikud
meie õpilaste vanematele, kes suudavad sellel keerulisel ajal
ühendada töö ning oma laste abistamise“, räägib direktor.
Vene põhikoolil on samuti ekraanivabad päevad. „Me asendame
õppetöö arvuti taga mingite loominguliste ülesannetega, tervisepäevadega, et lapsed saaksid veidi välja hingata ning tegeleda
sellega, mida nad armastavad, mis neid lõdvestab“, räägib Irina
Šulgina.
Direktor märkis, et sellel kõikide jaoks keerulisel perioodil on
oluline emotsionaalne komponent, lapsed peavad tundma, et
teevad kõik võimaliku, et mitte maha jääda ning edukalt kool
lõpetada.
„Tuleb märkida, et vaatamata kõikidele raskustele lõpetasid
eelmisel aastal kõik kenasti kooli ning viidi üle järgmisesse klassi.
Loodame, et sel aastal on kõik sama edukas. Meie pedagoogid
püüavad võimalusel õppeprotsessi mitmekesistada – integreerida
maksimaalse koguse õpetamismetoodikaid, mida internet meile
võimaldab.
Me ei ole oma hädades üksi, kõik Eesti koolid on keerulises
olukorras, kuid loodame, et probleemid lõppevad, meie lapsed
jätkavad koolis käimist ning huvi õppimise vastu ei kao“.
Jevgenia Parv
Foto: Ilona Kaldre ning Külli Nõmmiste arhiivist

Omavalitsuse kohustus on hoolitseda kõige
nõrgemate eest
Jõhvi Vallavalitsus osaleb projektis „Jõhvi
valla erivajadusega või
toimetulekuraskustes
tööealiste inimeste
iseseisva toimetuleku
toetamine ning suure
hoolduskoormusega
lähedaste tööturule naasmise võimaldamine“.
Toetuse taotlemise
volitamise ja rahalise kohustuse võtmise nõusoleku
andis ka vallavolikogu.
Evelyn Danilov
Abivallavanem
Tänapäeval, kus iga omavalitsuse kohustuseks on hoolitseda kõige nõrgemate eest, on Jõhvi Vallavalitsus palunud heakskiitu projektile, mis aitab
erivajadusega ja toimetulekuraskustes
inimestel tulevikus märksa paremini
toime tulla.
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava meetme „Tööturul
osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega
inimestele ning nende pereliikmetele
töölesaamist toetavad hoolekande-

teenused“ elluviimiseks välja kuulutatud IV taotlusvooru on võimalik
esitada kuni 2021. aasta lõpuni või
kuni vahendite lõppemiseni taotlusi
tööealiste inimeste hoolduskoormuse
vähendamise ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamiseks.
Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt on tugiisikuteenus kohaliku
omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva
toimetuleku toetamine olukordades,
kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike
probleemide tõttu oma kohustuste
täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises
ning isiku suurema iseseisvuse ja
omavastustuse võime arendamises.
Selleks, et Jõhvi Vallavalitsus saaks
appi tulla ja suuremal hulgal teenust
pakkuda, ongi projektis osalemine vajalik.
Jõhvi Vallavalitsus esitab taotlusvooru taotluse, et saada toetust erivajadusega või toimetulekuraskustes
täiskasvanud inimeste iseseisva toime-tuleku toetamiseks ning suure
hoolduskoormusega lähedaste tööturule naasmise võimaldamiseks. Tegevus on kavandatud valla arengukavas
p. 6.1.5.1 positsioon 6: „Tööealiste

erivajadustega inimeste ning hoolduskoormusega tööealiste inimeste
tööhõivet toetavate tugisüsteemide ja
teenuste (tugiisik, isiklik abistaja, koduteenused, intervallhooldus ja päevahoid) välja arendamine“.
Projekti kavandatav elluviimise periood on 01.06.2021-31.05.2023. ja selle
rahaline kogumaht moodustab kuni
91 588 eurot, millest oodatav toetus
on kuni 77 850 eurot ja omafinatseering kuni 13 738 eurot. Projekti omafinantseering tagatakse valla eelarvest
aastatel 2021–2023.
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Jõhvi tehnoloogiakool – Ida-Virumaa aken maailma?
Jõhvi tehnoloogiakool on uus programmeerimiskool täiskasvanutele,
mis avatakse Jõhvis 2021. aasta septembris.
„Pole oluline, kas inimene hakkab õppima
Pariisis, Londonis või Jõhvis, igal juhul on kooli
programm kõikide jaoks ühesugune“, ütles 12.
märtsil Jõhvis toimunud Kultuuriministeeriumi
konverentsil üks uue formaadiga ülikooli asutajatest Rainer Sternfeld.
See kool alustab oma tööd juba selle aasta
sügisel, kuid avaldusi õppima tulekuks hakatakse
vastu võtma juba aprilli lõpus. Eeldatakse, et
lõpptulemusena (hetkel on renoveerimine pisut
veninud ning käib lisaruumide otsing) hakkab
see asuma endises Jõhvi telefonijaama hoones.
Sisse saavad astuda vähemalt 18-aastased täiskasvanud, nii enesetäiendamise eesmärgil kui
ka ümberõppeks, kusjuures isegi keskharidus
ei ole nõutav, minimaalne nõutav haridus on
põhiharidus.
„Me ei taha piirata inimesi kesk- või kõrghariduse piiridega, me ei näe selles mingit
mõtet. Peamine on läbida testid, mis näitavad,
et sa suudad analüütiliselt mõelda, leida lahendusi erinevatele ülesannetele ning sul on
motivatsioon saada IT-spetsialistiks. Mina tööandjana, näiteks, et vaata samuti kunagi oma
tulevaste töötajate diplomeid, minu jaoks on
olulisemad nende praktilised oskused. Samast
ideest lähtume me ka oma kooli õppijate valimisel“, selgitas Rainer Sternfeld.
Sellise õpetamispõhimõttega koole on maailmas 30 ringis. Selle aluseks on loobumine
vanadest õpetamismeetoditest õppejõududega
ja loengutega auditooriumides. Õppejõude kui
selliseid ei saa koolis olema – saavad olema
mentorid ja lektorid, võimalik on online-õpe.
„Meie ideeks on luua võrgustikuharidus, kus
näiteks teise kursuse üliõpilased õpetavad
esimese kursuse omi jne. Selleks ei ole isegi
vaja füüsiliselt auditooriumis viibida, on
oluline, et igaüks õpiks oma tempos, inimene

õpib õpetama, probleeme lahendama, loogiliselt
mõtlema, saades samal ajal teadmisi paljudes
infotehnoloogia valdkondades“, rääkis Sternfeld, rõhutades, et tegemist on mitte akadeemilise
vaid rakendusliku haridusega ning üliõpilastele
vanusepiirangut ei ole.
„Me teame, et Ida-Virumaal on palju inimesi
vanuses 40+, kellel on hea tehniline taust ning
kes on võimelised uusi asju õppima. Ma loodan
väga, et tulevad mitte ainult noored inimesed,
vaid ka vanemad“, väljendas lootust Rainer
Sternfeld.
Pole oluline, mis keeles inimene räägib,
õppimisvõimalus on selles keeles, mis on õppija
jaoks mugav, kooli asutajate sõnul võib see olla
nii eesti, vene kui inglise keel.
Õppetöö koolis kestab kaks aastat ning on tasuta.
Miks valiti just Jõhvi?
Jõhvi valiti kooli asukohaks vastavalt regionaalarengu plaanile. Õppeasutuse loomine
soodustab otse Ida-Virumaa arengustrateegia
ühe eesmärgi saavutamist, mille raames tuleb
tagada igakülgne haridus Ida-Virumaal aastaks
2030+. See hõlmab endas vähemalt kolme
keele tundmist, tugevaid digipädevusi ning
ettevõtlikku ellusuhtumist.
Kooli asutajad räägivad, et Jõhvil on tohutu
potentsiaal ning äärmiselt hea geograafiline
asend. Siia on mugav sõita nii Tartust kui
Tallinnast, Rakverest või Narvast.
Igal aastal võetakse kooli vastu kuni 200
üliõpilast, õppetöö hakkab toimuma nii kohapeal
kui kodus.
Kooli loomise projekt sai võimalikuks tänu
riigi finantstoele (1,6 miljonit eurot) ning
erakapitalile (ligi 700 000 eurot).
Jõhvi tehnoloogiakooli loojate ambitsioonikad
plaanid:
- Alates 2023. aastast toob kool igal aastal

TERMINAL OIL alustab teenindusjaama
rajamist Jõhvi
– need kõik said otsustamisel kaalukeeleks.
Nägime, et Pargi Keskus, Terminal Oili teenindusjaam ning mõned võimalikud partnerid
veel moodustavad kogu piirkonnas väga hea
sünergia, kus kõik teenused on lihtsalt, kiirelt
ja mugavalt kättesaadavad. Piirkond on kiirelt
arenev ning tuleviku väljavaade igati positiivne.“
Abivallavanem Toomas Nael täpsustab
– „Käesoleval ajal vallavalitsusele on
teada Terminal Oil kavatsused ja nende
realiseerimise ajaline perspektiiv. Me ootame
ettevõttelt taotlust projekteerimistingimuste
väljastamiseks. Majanduskasvu toetavad eelJaanuaris toimus Jõhvi Vallavalitsuses kohtu- kõige otseinvesteeringud ja uued töökohad,
mine Terminal Oil Grupp juhatusega, mille märkimisväärse tähtsusega siinjuures on ka
käigus ettevõtjad tutvustasid oma plaani rajada Terminal Oili laienemine Jõhvi valda.“
Jõhvi uus teenindusjaam. Terminal Oil – Eesti
Kütusepank alustab teenindusjaama rajamist Raido Raudsepp sõnas - “Jõhvi teenindusjaama
Jõhvi kesklinna, Pargi keskuse vahetusse lähe- kontseptsioon saab olema võimalikult laiadusse, asukohaga Puru tee 5b.
haardeline - lisaks tankimisvõimalustele saab
Vallavanem Jüri Konrad tervitas külalisi ja Jõhvi teenindusjaamas olema mugavuspood
kinnitas, et vallavalitsus toetab ja igati aitab Terminal Market, Coffee Terminali kohvik,
kaasa ettevõtluse arengule meie vallas. Seda autopesula, elektrilaadija, haagiserent, rehvienam, et valda tullakse üsna konkreetse ja edasi rõhu mõõtmine ja autogaaside soetamine.
viiva projektiga. „Rõõm näha, et ettevõtjate Jõhvis saab olema piirkonna kaasaegseim ning
huvi Jõhvi vastu on kasvava trendiga“ – lausus suurimate võimalustega teenindusjaam. Kogu
vallavanem.
investeeringu suurus on ligi 1,3 miljonit eurot
„Jah, Terminal Oili kliendid on pikka aega ning Jõhvi Terminal Oili teenindusjaam avab
soovinud ettevõtte laienemist Ida-Virumaale ja plaanide järgi uksed 2021. aasta sügis-talvel.
nüüd saab see teoks korraga kahes asukohas. „Suurepärane uudis. Olukorras, kus tööpuudus
Lähiajal avatakse uus teenindusjaam Narva- järsult kasvab ja suur hulk inimesi satub majandusJõesuus ning järgmine oluline asukoht saab raskustesse, on uute töökohtade loomine oluline
olema Jõhvi. ” - rääkis Terminal Oili juhatuse abinõu tööpuuduse leevendamisel, seda enam,
liige Raido Raudsepp. „Asukoha valikul läh- et uues teenindusjaamas tööd leiab 15 inimest“
tusime parimast võimalikust – Pargi keskus, – toetab abivallavanem Evelyn Danilov.
Jõhvi Kontserdimaja, Ahtme elamupiirkond JT
Terminal Oil Raadi teenindusjaam
Jõhvi teenindusjaama visuaal saab
olema analoogne

tööturule 200 uut spetsialisti. Lisaks kõige
kõrgema tasemega hariduse andmisele ning
kõrgema klassi spetsialistide õpetamisele
hakkab kool arendama kohalikku ärikultuuri
ning looma regioonis uusi töökohti.
- Kool aitab vähendada arendajate puudust
Eestis, pakub uuenduslikke õppemeetodeid
tavalistele koolidele ning aitab kaasa regiooni
globaliseerumisele ning digikompetentside
arengule.
- Kui see mudel end õigustab, võib avada ka
täiendavaid õppekohti teistes linnades.
Huvitavaid fakte:
Idee pärineb tuntud Eesti ärivaldkonna ning
IT tegijatelt – Taavet Hinrikuselt, Marek
Kiisalt, Mari-Liis Kitterilt, Maarja Pehkilt,
Merlin Seemannilt, Rainer Sternfeldilt, Ede
Tamkivilt ning Martin Villigilt.

Jõhvi Tehnoloogiakool teeb koostööd Jõhvi
linnaga. Kooli finantseerib Rahandusministeerium
Ida-Virumaa ettevõtluse arendamise programmi
ning inimeste tööoskuse mitmekesisuse suurendamise projektide raames. Lisaks toetavad projekti
paljud erainvestorid ning ettevõtted.
Valikuprotsess programmis osalemiseks toimub suvel ning põhineb kognitiivsete testide
seerial, eelnevad programmeerimisoskused ei ole
vajalikud. Iga üliõpilane võib õppida oma tempos
ning valida nelja spetsialiseerumise vahel.
Avalduste vastuvõtt Jõhvi tehnoloogiakooli
astumiseks algab 2021. aasta aprilli lõpus,
avalduse võib saata aadressil
https://www.tulevikukool.ee/sisseastujale
Jevgenia Parv
Fotol: tehnoloogiakooli uuendatud hoone eskiis
(KAMP arhitektid)

Jõhvis toimus kaheksas Kultuurifoorum
12. märtsil toimus Jõhvis traditsiooniline IdaVirumaa kultuurifoorum. Seekord toimus see
piirangute tõttu teisiti – Jõhvi kontserdimajas
viibis füüsiliselt kohal vaid diskussiooni
moderaator – „Postimehe“ kultuuritoimetuse
juht „Postimehe“ kultuuritoimetuse juht Heili
Sibrits – ning teises, aruteluosas, lisandus
talle Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi
kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.
Ülejäänud osalejad tegid oma ettekandeid
ning osalesid arutelus virtuaalselt, Zoomi
keskkonnas.
Foorumi teemaks sai seekord kultuuri roll IdaVirumaa elu- ja majanduskeskkonna optimeerimisel ning regiooni imago muutmisel.
Foorumil esinesid Eesti Majandusuuringute
Instituudi juht Marje Josing, Kulruuriministeeriumi kunstivaldkonna asekantsler Taaniel
Raudsepp, festivali Station Narva korraldaja
Helen Sildna, avalike suhete spetsialist Raul
Rebane, aga ka Rainer Sternfeld, üks Jõhvi
Tehnoloogiakooli asutajatest. Pärast põhiosa
toimunud arutelus osalesid Narva linnapea
Katri Raik, Kultuuriministeeriumi kultuurilise
mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman,
Sillamäe muusikakooli direktor Vladimir Võsotski ning teised avaliku elu tegelased.
Foorumi avas Jõhvi vallavanem Jüri Konrad,
kes muuhulgas rõhutas Jõhvi kultuuri- ja
haridusobjektide tähtsust kogu regioonile.
„Jõhvis on uus kaasaegne gümnaasium ja
spordisaal, muusika- ja kunstikool, kultuurija huvikeskus ja palju muid loovust ja ettevõtlikust kujundavaid haridusasutusi.
Kõige tuntumaks ja olulisemaks kultuuriobjektis Jõhvis on siinne kontserdimaja, mis
meelitab publikut nii lähedalt kui kaugelt.

Sisuliselt toob see siinsetelele elanikele kõrgkultuuri kontsertide ja etenduste näol koju kätte, võimaldab korraldada lisaks konverentse,
näitusi, pidulikke üritusi. Kindlasti on Jõhvi
kontserdimaja teenused ka toeks siinsele ettevõtlusele ja arenevale loomemajandusele“.
Tervitussõnad ütles ka kultuuriminister Anneli
Ott, kes rõhutas Ida-Virumaa olulisust kogu Eesti
kultuurielus, kuna just meie regioonis elab palju
inimesi, kes räägivad erinevates keeltes ning on
erineva kultuuritaustaga.
Foorumil viibijad arutasid selliseid olulisi
küsimusi nagu õiglane üleminek, noorte väljaränne Ida-Virumaalt, kultuurielu avardamise
ning majandusliku aktiveerumise toetamise
võimalused, aga ka Ida-Virumaa plussid kultuurielu arendamise ning eduka äri- ja investeeringukeskkonna loomise kontekstis.
Jõhvi Teataja
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Alutaguse suurim rahvavalgustaja
Friedrich Ferdinand Meyer

Alutaguse praost Friedrich Ferdinand
Meyeri pani enam kui 150 aastat tagasi aluse Jõhvi piirkonna seltsielule
ja koorilaululiikumisele ning viis siinse hariduselu uuele tasemele.
19. jaanuaril 1799 (vana kalendri järgi)
sündinud tulevane rahvavalgustaja Friedrich
Ferdinand Meyer kasvas üles Saksimaalt
Hartzi mäestikust Eestisse saabunud käsitöölise
perekonnas. Tema isa oli elukutselt sepp, kes
tegutses Viljandis vankrimeistri-tõldsepana.
Alghariduse omandas Meyer Viljandi saksakeelses elementaarkoolis ning 1816. aastal
lõpetas Tartus kubermangugümnaasiumi. Seejärel jätkas Meyer õpinguid Tartu Ülikooli
teoloogiateaduskonnas, mille lõpetamise järel
sai temast Lõuna-Eestis asuva Karula koguduse
pastor. Karula oli sel ajal üks väheseid
maakirikuid, kus oli olemas orel koguduselaulu
toetamiseks. Võib-olla just sellest tulenevalt
olid Fr. F. Meyeri kõige esimesed trükis
ilmunud kirjatööd saksakeelsete kirikulaudude
tõlked eesti keelde. Karulas abiellus Fr. F. Meyer
Elise Auguste Moritziga. Mitmed Moritzite
suguvõsaga seotud pastorid olid omaaegsed
tuntud estofiilid, eestikeelsete raamatute väljaandjad ning rahvahariduse edendajad.

Fr. F. Meyer
1833. aastal nägi trükivalgust Meyeri esimene
raamat - lõunaeestikeelne Taaveti lauluraamatu
psalmide tõlgete kogumik. Karula-perioodil
(1837.a) ilmus ka Meyeri leeriõpetuse õpik.
Lisaks oli ta kolmel aastal (1837-1840)
“Tartu- ja Võrumaa rahvakalendri” toimetaja
ja 1838. a. loodud Õpetatud Eesti Seltsi üks
asutajaliikmetest. Tänu kuulumisele Õpetatud
Eesti Seltsi liikmeskonda tutvus Fr. F. Meyeril
1844. a. Soome „lauluisa“ Elias Lönnrotiga.
Kui aprillil 1847 suri Jõhvi koguduse kauaaegne
hingekarjane ja senine Alutaguse praost Carl
Friedrich Johann Koch, valiti Meyer Jõhvi
Mihkli koguduse õpetajaks. Tõenäoliseks
vahendajaks võis olla Jõhvi mõisnik krahv
Aleksander von Igelström, kes oli samuti
Õpetatud Eesti Seltsi liige.
Ajaloohuvilisena alustas Meyer Jõhvi saabudes
koheselt koguduse kroonikaraamatu koostamist.
Jõhvi pakutava töökoha üle peetavatel
läbirääkimistel oli ilmselt üheks peateemaks ka

Jõhvi köstrimaja, kus Meyeri kool
alustas tegevust
Jõhvi kirikule oreli muretsemine, mis õnnistati
sisse 11. juulil 1848. See andis võimaluse kasutada
Jõhvis teenistustel neljahäälset koorilaulu.
Meyeri eestvõttel loodi Jõhvis 1848.aastal
abipiibliselts. Piibliseltsid, millel oli oluline
osa eestlaste kujunemisel „raamaturahvaks“,
olid esimesed seltsid Eestimaal, kuhu võisid
kuuluda ka talupojaseisusest isikud. 28.
augustil 1849 korraldas Piibliseltsi Jõhvi
abiselts esimese piiblipüha, mille tähistamine
muutus Jõhvis pikaajaliseks traditsiooniks ning
piirkondlikeks suursündmusteks. Seltsi 1850.
aasta tegevusaruandes kirjutab Fr. F. Meyer
selle kohta, et „kirik ei suutnud nii suurt hulka
kohalevoolanud rahvast ära mahutada ning
mitmed sajad pidid kiriku ümbruses aset võtma.
Kirikuhoone uksed ja aknad hoiti lahti… mille
läbi nad jumalasõna kuulda võisid.“
Meyer oli ka innukas Fr. R. Kreutzwaldi
“Kalevipoja” kaitsja kritiseerijate eest. Kui
1857. aastal ilmusid eepose kolm esimest
laulu koos Meyeri sõbra Reinthali saksakeelse
tõlkega, avaldati ka viis pikemat arvustust,
esimene neist just Meyerilt, kes tunnustab
oma kirjutises Kreutzwaldi töö väärtust ning
kõrvutab eepost E. Lönnroti “Kalevalaga”.
Estofiilina ja Õpetatud Eesti Seltsi rahvahariduspoliitika innuka eestvedajana pühendas
Meyer Jõhvis rohkelt aega talurahvakoolide
õpikute kirjutamisele. Tema 1852. aastal
ilmunud Arwamisse ehk rehkendamise raamat,
millest avaldati koguni viis kordustrükki, on
üks esimesi eestikeelseid matemaatikaõpikuid,
mis sai kiiresti popu-laarseks. Hiljem avaldas
Meyer sellele kaks lisa – 1860. ja 1869. aastal,
mis õpetasid peast arvutamist.
Et parandada maakoolide koolmeistrite teadmisi, võttis Meyer ette julge sammu ja asutas
1852.a Jõhvis erakooli külakooliõpetajate
ettevalmistamiseks. Kuna eraldi koolihoone
ehituseks majanduslikud võimalused puudusid,
siis üüris Meyer esmalt selleks tuba köster Zeizi
majas, mis asus hilisema Jõhvi tärklisevabriku
(edaspidi ka limonaadi- ja venitehas) läheduses.
Suurem muutus kooli arengus toimus 1860.

aastal, mil uueks õpetajaks kutsuti Joseph
Siegfried Saar, kes jätkas koolis mitte ainult
noodiõpetuse ja mitmehäälse laulu, vaid ka
viiulite valmistamise ning nendel mängimise
õpetamisega.
Õpilaste arvu kiire kasvu tõttu jäid olemasolevad
ruumid köstrimajas kitsaks, mistõttu tegi
kihelkonna kirikukonvent 1861. aastal otsuse ehitada Jõhvi uus kellalööjamaja koos
kirikukooliks sobiva laiendusega. 1862. aasta
esimesel advendil toimus kooli uute ruumide
sisseõnnistamine, mida kajastas ka „Perno
Postimees“. Sisseõnnistamise tseremoonial
esinenud õpilaskoori neljahäälne laul avaldas
muljet kohalikule saksa kogukonnale ja peagi
otsustas kirikukonvent võtta kooli kihelkonna
ülalpidamisele. Meyeri erakoolil oli 63 lõpetajat,
kellest vähemalt 14 töötasid hiljem koolmeistritena
Jõhvis või selle naaberkihelkondades. Võib ilma
kahtlusteta väita, et Meyeri kirikukool pani aluse
kohaliku maaelanikkonna muusikaelule.
1863. aastal, mil täitus Fr. F. Meyeril 15 aastat
Jõhvi kogudusse tööle asumisest, valiti ta
Alutaguse praostiks. Sel puhul ning saavutuste
eest rahvaharidustöös, valis Õpetatud Eesti
Selts Meyeri oma auliikmeks. Lisaks anti Tartu
Ülikooli kirjastuses välja iluköites trükisena
Meyeri kunagiste laulutõlgete valimik. Meyeril
oli praostina ka suur osa selles, et 1868. aastal
alustasid tegevust kihelkonnakoolid Vaivaras ja
Iisakus ning 1871. aastal Viru-Nigulas.
Praost Meyeri kultuurialase tegevuse krooniks
Jõhvis kujunes Eesti esimese praostkondliku
laulupeo korraldamine 1865. aastal. Alutaguse
praostkonda kuulusid sel ajal Vaivara, Lüganuse, Viru-Nigula ja Jõhvi kihelkond koos Iisaku
abikirikuga, mistõttu seda võib julgesti nimetada
Eesti esimeseks maakondlikuks laulupeoks ja
esimeseks eestlaste laulupeoks Põhja-Eestis.
Laulupüha peakontsert toimus Jõhvi Mihkli
kirikus reedel, 2. juulil. Kõik laulupühal
esinejad said ka pastoraadist Tallinnast
spetsiaalselt tellitud punase, sinise, kollase
või rohelise rinnamärgi. Kaks sellist märki on
õnnekombel tänapäevani säilinud. Märgil on

Jõhvi
laulupüha
märk

kujutatud Eestimaa kubermangu vapp ning
tammepärja see olev tekst „Essimenne laulopühha. 1865“. Laulupüha eelproove juhatas
kihelkonnakoolmeister Siegfied Joseph Saar,
kes oli ühtlasi laulupeo üldjuhatajaks. Jõhvi
laulupüha kohta ilmus 31. juulil 1865 põhjalik
artikkel ülivõrdeliselt positiivse hinnanguga
baltisaksa ajalehes „Revalsche Zeitung“ ja
ajalehes „Perno Postimees ehk Näddalileht“.
Jõhvi laulupühast otseselt mõjustatuks võib
pidada Eestis kolme järgneva kihelkondliku
laulupeo korraldamist – 1866. aasta laulupäevi
Simuna kirikus ja Laiusel ning 1867. aasta
Pärnu kihelkonna laulupüha Uulu mõisas.
J. Aavik peab oma 1965. aastal Stockholmis
ilmunud neljaköitelises „Eesti muusika ajaloos“
võimalikuks, et J. V. Jannsen sai esimese üldlaulupeo korraldamisel inspiratsiooni just Jõhvi
1865. aasta laulupühalt.
Järgnevalt pühendus Meyeri tähelepanu tema
viimasele suure projektile – iseseisva Iisaku
kirikukihelkonna loomisele, kuhu oktoobris
1867 ordineeriti esimeseks õpetajaks Rudolph von Hippius. Viimaseks Alutaguse muusikasündmuseks, millele praost Fr. F. Meyer
oma õnnistusele andis, oli esimese üldlaulupeo
emotsiooni vahetul toel sündinud Iisaku laulupäev 1869. aasta sügisel.
Fr. F. Meyer suri 1. juunil 1871 ja sängitati
Jõhvi kalmistule. Meyeri hauaplats säilis puutumatuna kuni Teise maailmasõjani. Tema
sajandaks surma-aastapäevaks paigaldati hauakohale graniidist mälestuskivi.
Vallo Reimaa, ajaloolane,
Jõhvi Muuseumi Selts
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Kuni Su küla veel elab…
Aktiviseerimaks elu külades, mõistmaks külade probleeme ja kaasa
aitamaks nende lahendamisele alustas
eelmise aasta septembris tööd Jõhvi
Külade Koda. Trotsides koroonaviiruse levikut on külade esindajad ikkagi kohtunud korra kuus ja arutanud koos vallavalitsuse esindajatega
külaelu üle. Nagu tavaliselt kerkivad
ikka kõigepealt esile probleemid ja tegemata tööd, kuigi meie külades on palju
tehtud, seal elavad ettevõtlikud inimesed
ja toimuvad toredad tegemised.
Mitmetest arutatud teemadest võib
välja tuua loomulikult teede olukorra. Hea meel on tõdeda, et ka selle
sügise jooksul said nii mõnedki teed
jälle kõva katte peale. Loodame, et
teede kordategemine järk-järgult
ikka jätkub . Aga igal asjal on mitu
otsa. Ühest küljest on ju tore, kui teed
korda saavad, aga teisalt hakkab autode liikumiskiirus kohe kasvama ja
tekib vajadus kiirust piiravate liiklusmärkide või teetõkiste järgi. Head
autojuhid, olgem vastutustundlikud,
hoidkem liikumiskiirus ise normi
piires ja andkem vallale võimalus
paigutada liikusmärkide raha sootuks
olulisematele asjadele.
Mitmel korral on olnud juttu Jõhvi-Tammiku kergliiklustee valgustusest lõigul linnapiirist Tammiku
teeristini. Kergliiklusteel puudub
eraldi valgustus ning maanteevalgustus ei valgusta enam piisavalt.
Kotinuka küla on juhtinud tähelepanu müratõkkeks alustatud mullavalli
kuhjamise kohta, mis vajab jätkamist.
Need on vaid mõned näited, mille üle
on arutletud ja usume, et need ka valla poolt peatselt lahendused leiavad.
Külade koda planeerib aeg-ajalt kohtumisi erinevate maaelu võtmeisikutega.
Nii toimus novembrikuus kohtumine
maaeluminister Arvo Alleriga.
Detsembris kohtuti Toidupanga esindajatega, mispeale said esmalt Kahula
küla seltsi eestvedamisel välja selgitatud külas elavad abivajajad ja

I

13. veebruaril tähistati Tammiku
külas meeleolukalt Vastlapäeva

II

Kahula Küla Selts korraldatud fotokonkursi
„Talvine Kahula küla“ I koht Triinu Türk
Toidupank tõi nii mõnessegi peresse
sel aastal palju jõulurõõmu. Tänaseks
on toiduabi saanud ka pered Kose ja
Pauliku külas. Aga eesmärgiks on abivajajate märkamine ka teistes külades.
Jõhvi Külade Koda hindab elu maal ja
soovib kaasa aidata maa- ja külaelu
arengule, korraldada ühiseid ettevõtmisi, teha konstruktiivset koostööd
erinevate organisatsioonidega selleks, et meie külad elaksid ja külad
oleksid väärt elupaigad erinevatele
põlvkondadele.
Külade koja moodustavad valla külade esindajad. Hetkel on esinda-

jad Kose, Sompa, Kahula, Pauliku,
Kotinuka, Edise külast ja Tammiku
alevikust. Aga ootame liituma ka ülejäänud külasid. Kui tunnete, et soovite
külade teemadel kaasa rääkida, võtke ühendust ja olete oodatud juba
järgmisele külade koja kohtumisele.
Kontakt: koordinaator Velli Naber
509 1746 velli.naber@gmail.com
ning kultuuri- ja huvikeskuse direktor
Anne Uttendorf , 515 749 anne.uttendorf@johvi.
Eelinfo:
23. aprillil kutsume kõiki üles tähistama maarahva tähtsaimat püha,

„JT“

„Jõhvi valla aasta ema 2021“ kandidaate saab esitada 23. aprillini

Esitada võib emasid, kelle peres
kasvab või on üles kasvanud
vähemalt kaks tublit last, kes ise on
hoolikas ja armastav pereema, kes
on tunnustatud oma ametitöös ja
tegutseb aktiivselt ka valla-, külavõi seltsielus ning elab alaliselt Jõhvi
vallas.

koduhoovis lõke, tõrvik, küünal või
muu märgutuli järgides tuleohutuse
nõudeid. Postita foto või video märgutulest Facebooki lehele Jüriöö Märgutuled 2021 või saada meiliaadressile jyrioo@wittenstein.ee. Samale
aadressile on juba eelnevalt võimalus
postitada ka kirjatükke – päevapilte
sellest, mis on just Teie külas ainulaadne ning mis paneb küla elama.
Hindame ühiselt elu maal.
Anne Uttendorf
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse
direktor

Tihtilugu põletatakse jäätmeid lõkkes või koduahjus. Suures
koguses seguplastide põletamine, seda just madalal temperatuuril, nagu lõkkes, seab ohtu sinu ja su naabrite tervise.

8. märtsil õnnitles vallavanem Jüri
Konrad naisi, kinkides neile lilli tänaval ja
kaubanduskeskuses.
„See on mu isiklik initsiatiiv“, selgitas
vallavanem, lisades, et sellel keerulisel ajal
tahaks nii väga Jõhvi elanikke rõõmustada
ning neile head tuju kinkida.

Aasta ema kandidaate võivad esitada nii organisatsioonid kui ka
üksikisikud. Avalduse võib esitada
vabas vormis, kus on kindlasti vaja
ära märkida esitatava kohta järgmised
andmed:
*nimi, eesnimi, elukoht,
*kontaktandmed,
*töökoht ja amet,
*laste arv, nimed ja vanused,
*elu ja tegevuse lühikirjeldus,
*aktiivne tegevus valla, küla või
seltsielus.
Esitaja kohta lisada organisatsiooni
nimetus, esindaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon).Üksikisiku
korral ees- ja perekonnanimi ning
kontaktandmed.

Jüripäeva, ja näitama, et Eestimaa
küla elab! Selleks korraldab ajalookeskus Wittenstein üle-eestilist
suursündmust Jüriöö Märgutuled
2021. Sündmuse raames on tavaliselt
võimalik kõigil Eestimaa inimestel
osaleda märgutulede tuleketis ja teha
ühist jürituld. Kui koroonaviiruse
leviku tõttu tuleketti moodustada ja
ühist jürituld teha ei saa, siis süüdakem jürituled oma koduhoovides ja
olgem mõtetes koos.
Igal juhul: Märgi oma tulekoht
kodulehel www.jüriöömärgutuled.ee .
Süüta 23. aprilli õhtul kell 21.00 oma

Jäätmete lõkkes põletamine ohustab
nii keskkonda kui ka tervist

Fotofakt: Jõhvi
vallavanem õnnitles naisi
8. märtsi puhul

Jõhvi Vallavalitsus kutsub
taaskord märkama meie
ümber toimetavaid
aktiivseid ja tublisid
emasid ning esitama neid
“Jõhvi valla aasta ema”
kandidaatideks .

II koht – Merit Ott

Avaldused tuua või saata Jõhvi
Vallavalitsusse, Kooli 2, Jõhvi 41595
märgusõnaga “Aasta ema” või elektrooniliselt johvi@johvi.ee. Esitamise
viimane tähtaeg on 23. aprill 2021.a.
Autasu antakse kätte emadepäeval,
9. mail. Aeg ja koht selgub hiljem
olenevalt koroonaviiruse leviku
tõkestamisest tulenevatest võimalustest .
Eelnevatel aastatel on aasta ema tiitli
pälvinud Kaia Kaldvee, Anne Rahuoja,
Lehte Kuusemets, Ene Sokman,
Heli Vähk, Kaja Vahter, Erika Prave,
Küllike Šapovalov, Katrin Luur,
Inga Trejer ja Inna Gorbunova, Hälis
Rooste ja Aime Kuningas

Lõke ei ole koht, kus põletada vanu mööbliesemeid, riideid, jalanõusid, rehve,
ehitusjäätmeid, värvipurke ega muud kasutuks muutunud kraami, vaid neist tuleks
vabaneda õigel viisil.
Plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku lausa mürgikokteil, mis sisaldab ka
vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid, mis on üks mürgisemaid
ühendeid, mida inimene on suuteline tekitama – ja seda just kodusel jäätmepõletusel.
Põlemisest tekkivad ühendid tõusevad õhku ning langevad taas maapinnale. Seda
hingavad sisse nii täiskasvanud, lapsed kui loomad. Mürgiga saavad kaetud ka puud,
põõsad ja muud taimed. Koduaias prügi põletades katame ohtlike ainetega ka maasikad
ning õunad, mida me kõik aiast korjatuna süüa armastame.
Seega – plastmaterjali kodus (ahjus, kaminas, lõkkes) põletamise korral on tegemist
otsese looduse ja inimeste mürgitamisega.
Tuhk võib sisaldada järgmisi raskmetalle:
n kaadmium - kopsu- ja maksakahjustused
n arseen - seedetrakti probleemid, aneemia, neeru- ja maksahaigused, vähk
n elavhõbe - närvisüsteemi ja neerukahjustused
n kroom - hingamisteede kahjustused, vähk
Sobimatute jäätmete lõkkes põletamisel tekkivate ühendite võimalikud mõjud
tervisele:
n polütsüklilised aromaatsed süsivesikud (PAH) - vähk
n dioksiinid ja furaanid - immuun- ja hormoonsüsteemi häired, vähk
n benseen - leukeemia
n formaaldehüüd - silmade, nina ja kurgu ärritaja, hingamisvaegused, nahalööve,
vähk
n peened osakesed - hingamishäired, kardiovaskulaarsed häired, südameinfarkt
n polüaromaatsed süsivesinikud - vähk
n vesinikkloriid - söövitava toimega silmadele, nahale ja limaskestadele,
hingamisteede ärritus ja krooniline bronhiit
n vesiniktsüaniid - närvi-, hingamisteede-, kardiovaskulaarne- ja kilpnäärmehäired
n süsinikmonoksiid - vähendab hapniku transporti veres

artikli allikas www.loke.ee
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Väino Källi 8. märts
Anna Tarassevitš 29. märts
85
Tamara Novikova 1. märts
Zinaida Fedoseeva 2. märts
Olga Elmik 4. märts
Anatoly Ustinov 10. märts
Saima Kihlefeldt 11. märts
Kaja Põldroos 13. märts
Veebruaris registreeriti 9 väikese Tõnu Müürsepp 15. märts
val l ako dan iku s ü n d
Reet Viira 16. märts
Mikhail Chelobitchikov 17. märts
Mia Kronk
Anatoly Kotenev 22. märts
Emma Victoria Keerme
Olga Kairo 27. märts
Alissa Fedjajeva
Helga Elemaa 27. märts
Kristjan Emery Rosenkron
Valeri Ivanov 28. märts
Mark Rozenštrauch
Helle Kästik 28. märts
David Linter
Georgi Nabokov 31. märts
Bert Kärme
80
Karim Roponitš
Meeli Pajula 2. märts
Axel Sarajev
Senni Kuusler 5. märts
Sofia Zaitseva 9. märts
Märtsis tähistavad sünnipäeva
Jekaterina Bulkina 9. märts
järgmised väärikas eas
Reyno Tervo 13. märts
val l ako dan ikud:
Galina Kapsta 21. märts
Valentina Eidemiller 23. märts
95
Valentina Koroljova 25. märts
Lehte Kollo 4. märts
Vello Toomik 27. märts
Maila Vallimäe 16. märts
75
94
Bronislava Petrovitskaja 30. märts Alexander Shutov 10. märts
Ivan Kuzmin 15. märts
93
Peep Nurk 15. märts
Maimu Kajando 10. märts
Liudmila Maslyakova 20. märts
Helmi Kukk 15. märts
Gennadi Kuzmin 23. märts
92
Maimu Roosipuu 23. märts
Aleksandra Jantšenko 30. märts
Viire Pent 28. märts
91
Rudolf Nõmmeloo 29. märts
Nadezhda Bedulina 12. märts
70
Ada Küttis 17. märts
Vera Pivovarova 5. märts
Zinaida Ušakova 21. märts
Ülo Mendes 7. märts
Anna Mikhaylova 29. märts
Galina Kruglikova 8. märts
90
Urve Pärnik 9. märts
Ekaterina Kuzmina 18. märts
Inga Guštšina 9. märts
Jevgenia Ossi 20. märts
Rein Nõmme 11. märts
Aleksander Pupkevitš 23. märts
Kristina Loginova 14. märts
89
Vyacheslav Pokatilov 17. märts
Ellen Kilp 14. märts
Valeri Gorbunov 17. märts
Valentina Kolmõkova 18. märts
Ellard Simson 20. märts
Ellen Pedanik 28. märts
Larissa Golubeva 21. märts
8 8
Valeriy Kolychev 22. märts
Otto Mandel 23. märts
Galina Podzigun 22. märts
Leo Rood 29. märts
Helle Kiiver 24. märts
Vaike Kalle 30. märts
Natalia Gorbunova 25. märts
8 7
Tatjana Breus 25. märts
Nina Mayorova 7. märts
Vladimir Seimar 27. märts
Kreete Variksoo 10. märts
Ivan Golubovich 30. Märts
Nina Belyaeva 21. märts
Viktor Urb 22. märts
Isikud, kes ei soovi ajalehe kaudu
Zoya Koba 24. märts
õnnitlust saada, palun võtta ühenHeikki Elonen 31. märts
dust Jõhvi Teataja toimetajaga
8 6
telefoni teel 55985515.
Valentina Hein 8. märts

Väga nakkav lindude gripp ohustab kõiki linnupidajaid

Kõrge patogeensusega lindude grippi on tuvastatud peamiselt põhjarannikult
surnuna leitud veelindude seas. Siiski ohustab haigus tervet Eestit, sest peagi on
hoogustumas lindude ränne ning nakkuse levik võib veelgi suureneda.

JÕHVI TEATAJA

Ida-Virumaa pealinna leht
Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall

Kaitse oma kodulinde – Kodulindude lindude grippi nakatumise vältimisse saab
panustada iga linnupidaja. Lindude gripi leviku tõkestamiseks kehtestas Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) alates 1. märtsist üle-eestilise kodulindude väljas pidamise piirangud. See piirang kehtib kõigile kodulindude pidajatele. Lisaks lindude
seespidamisele on väga oluline registreerida oma lindude pidamise koht PRIA
põllumajandusloomade registris. Nõnda saab amet operatiivselt viiruse levikut
tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajatele toeks. Registris olek on oluline,
muuhulgas ka selleks, et kui linnud tuleb tõepoolest hukata, on võimalik taotleda
riigilt nende hüvitamist.
Majanduskahju võib olla laastav – Väga nakkava lindude grippi viiruse tüve
H5N8 puhul, mis Eestis levib on tegemist eriti ohtliku loomataudiga. Eriti ohtlikeks loetakse loomataudid, mis on kiiresti levivad ja inimese poolt raskesti
kontrollitavad. Lindude gripi puhul on tegemist on väga nakkava, ägedalt kulgeva ja suurt suremust põhjustava viirushaigusega, millel puudub ravi. Kui eriti
ohtlik lindude gripp diagnoositakse kodulindudel, siis haiguse edasise leviku
ärahoidmiseks kodulinnud hukatakse ning sööt, söödanõud, jäätmed ja muu
materjal, mis on haigusega saastunud töödeldakse või hävitatakse. Samuti
kuuluvad hävitamisele nakatunud lindudelt pärit loomsed saadused – linnuliha
ja munad. Kogu linnupidamishoone tuleb desinfitseerida.
Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
- enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta
riided ja jalanõud.
- juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
- välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
Mida teha kui leiate surnud linnu:
- Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada
helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda
ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada.
Vajadusel võtab amet ka proovid.
- Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.
Rohkem infot saab vaadata Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehelt https://pta.
agri.ee/, sinna on kokku kogutud ka vastused korduma kippuvatele küsimustele.
Põllumajandus- ja Toiduamet

Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
kehtestamisest teatamine
Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 2920 Jõhvi valla
Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav maa-ala hõlmab Sambla (25101:001:0277, elamumaa 100%, pindala
2,00 ha) ja osaliselt 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa
100%) kinnistuid. Sambla kinnistu on hoonestamata looduslik rohumaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on Sambla kinnistu jagamine kaheksaks üksikelamumaa
ja üheks transpordimaa krundiks. Üksikelamumaa kruntide suurused on
vahemikus 2033 kuni 2478 m². Igale krundile on määratud hoonestusala ja
ehitusõigus kuni kolmele hoonele (sh ühele elamule kõrgusega kuni 8 m ja kahele
abihoonele kõrgusega kuni 4,5 m) ehitisealuse pinnaga kokku kuni 20% krundi
pindalast.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu koostamise
kohustusega piirkonnas, kus maakasutuse sihtotstarbeks on pereelamumaa (EP).
Detailplaneeringu ja menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-173.
Jõhvi linna Puru tee 5 detailplaneeringu kehtestamisest teatamine
Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 3. märtsi 2021 korraldusega nr 2896 Jõhvi linna Puru
tee 5 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu maa-alal (krunt suurusega 5899 m²) asuvad teenindus- ja
laohooned, mis on ette nähtud lammutada. Krundile on planeeritud hoonestusala
ja määratud ehitusõigus ühele kaubandus-, toitlustus- või teenindushoonele
suurima ehitisealuse pinnaga 2600 m² ning maksimaalse kõrgusega kuni 10 m.
Planeeritud on tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede
ja parklate asukohad, määratud on haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
Detailplaneeringus on määratud hoonele ehitusloa ja kasutusloa väljastamise
eeltingimused.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud
Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on
planeeritava maa-ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).
Planeeringu elluviimisega täieneb Jõhvi linna lõunaosa äri- ja teeninduskvartal
uue kaubandus- ja teenindushoonega, millega eeldatavalt kaasnevad positiivsed
majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Looduskeskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju ei kaasne.
Detailplaneeringu ja selle lisade, sh menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi
valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
dokumendihalduse planeeringute register / DP-170.

Lugupeetud Jõhvi elanikud!
Rahvasaadikuna ning Jõhvi valla-volikogu esimehena
on mul jätkuvalt vastuvõtuajad, kus
olen valmis arutama teie vallaelu
puudutavaid küsimusi.
Kohtumised elanikega toimuvad iga
kuu kolmandal reedel kell 10.00 kuni
12.00 ja 13.00 kuni 15.00. Vajalik on
eelnev registreerumine vallavolikogu
kantselei sekretäri Maire Lumiste
juures (maire.
lumiste@johvi.ee, 522 3423, 33 63 765) või helistades
mulle eelnevalt otse - 5805 5919
Aleksei Naumkin, Jõhvi vallavolikogu esimees

