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tasuta

18. mail tähistame kõik koos
Jõhvi Päeva
Jõhvi esmamainimise aastaks peame aastat 1241. Linnaõigused andis Jõhvile riigihoidja
Konstantin Päts, kes oli Eesti riigi rajaja. Käesoleval aastal tähistame oma linna 81. aastapäeva,
mil tubli Jõhvi rahvas on igati väljateeninud ühe korraliku pidupäeva. Oleme ju regionaalkeskus
ning kogu Eesti jälgib meid ja võtab meist eeskuju!

Uudised
Jõhvi vabllavanemaks valiti Max Kaur
Käesoleva aasta 11. aprillil valis
Jõhvi vallavolikogu oma istungil
uueks Jõhvi vallavanemaks endise Mustvee linnapea ja praeguse
Jõhvi abivallavanema Max Kauri.
„Täna me räägime Jõhvi tulevikust
ja arengust. Jõhvile on vaja töörahu, et realiseerida kindlalt olemasolevad suured projektid,
nagu näiteks põhikooli uus
hoone, mille koos Arhitektide
Liiduga saame valmis 2021. aasta
lõpuks. Usun, et saame arhitekFoto:
tuuriliselt ilusaima ja moodsaima
Aleksandr Smirnov
koolihoone Eestis.
Ehitame lähiaastatel valmis suure
kergejõustikustaadioni, vene põhikooli staadioni, linnapargi
esimese etapi, arendame linna promenaadi. Koostöös Eesti
Jalgpalli Liiduga arendame edasi Jõhvi jalgpallikeskuse ideed,
teeme korda Jõhvi raudteejaama hoone. Loodame tänu riigile
ehitada lähitulevikus ka uue moodsa keskraamatukogu.
Jõhvi on Eesti linn! Jõhvi pole teatavasti ainult Ida-Virumaa keskus, vaid ka üks neljast riigi regionaalkeskusest. Jõhvi eeskuju
on tähtis nii Ida-Virumaale kui ka Eestile,” ütles värskelt Jõhvi
vallavanemaks valitud Max Kaur.
Max Kaur on varem töötanud Tallinna linnapea nõunikuna. Ta
on olnud Tallinna linnavolikogu liige, Maardu abilinnapea ning
ligi viis aastat Peipsi pealinna, Mustvee linnapea. „JT“

Aleksander Tõnissonile pühendatud
konverentsil kõneldi kaitsetahtest ja
vabadusest

Jõhvi on vaatamata viimaste
aastate poliitilistele tõmbetuultele saanud väga hästi
hakkama. Tänu oma tarkadele
ametnikele paistame silma
kogu Eestis: meil on parim
kontserdimaja, kaasaegse õpikeskkonnaga Jõhvi gümnaasium. Üleriigilist kuulsust toovad meile linnapromenaad ja
huvitavad skulptuurid.
Tähistame väärikalt Jõhvi Päeva ja ehitame Jõhvit edasi!
Järgmiste kohalike valimisteni
on jäänud kaks ja pool aastat.
Muudame selle aja jooksul
ühiselt Jõhvi moodsamaks
elukeskkonnaks!
2021. aastal avame uue Jõhvi
põhikooli, millest saab ilusaim haridusasutus Eestis, tänapäevase kergejõustikustaadioni ja promenaadi pikenduse
hariduslinnakus. Viime lõpuni
linnapargi korrastamise esi-

mese etapi juba selle aasta
sügiseks. Teeme kultuuriministeeriumile ettepaneku rajada Jõhvi raudteejaama hoonesse Jõhvi rahva muuseum.
Koos ettevõtetega üritame teha
korda linna keskturu.
Ehitame suve jooksul valmis
lasteaia lisaruumid, et saaksime pakkuda rohkem lasteaiakohti meie lastele. Suvel korrastame nn Oka linnapargi
kettagolfi harrastamiseks. Selle
aasta sügiseks saame valmis
linnaparki läbiva promenaadi
pikenduse ning rõõmustame
sügisel Ida-Virumaa suurima
kaubanduskeskuse – Pargi keskuse – avamise üle.
Plaanime uusi laste mänguväljakuid ja spordiväljakuid
avada nii Jõhvi kesklinnas kui
ka näiteks Tammiku keskuses.
Kuldsetel sügiskuudel kutsume
kõiki nautima korrastatud Hiie

tammikut. Teeme korda Pargi
tänava ja rekonstrueerime Narva maantee, mille jaoks riik
eraldas meile miljon eurot.
Mul on hea meel, et edeneme
ka sotsiaalvallas. Käesolevast
aastast saavad meie Jõhvi eakad alates 70. aastast 70 euro
suurust juubelitoetust. Tänu
volikogu
sotsiaalkomisjoni
toetusele tõusis sünnitoetus,
mis makstakse välja kolme
aasta jooksul, 750 eurole.
Jõhvi Päev tuleb sel aastal
teisiti. Päev algab Jõhvi vapilooma, kuningliku hirve juures
tervitustega, kus tantsivad,
laulavad ja esitavad luuletusi
meie rahvakollektiivid. Seejärel suundub ühine rongkäik,
millest võtavad osa nii meie
kui ka naabrite tantsu- ja laulukollektiivid, mööda promenaadi linna keskväljakule, kus
jätkub päeva tähistamine.

Keskväljakul on väljas uhked
ameerika autod, aga ka batuudid ja karusellid meie kõige
väiksematele. Laval esinevad laulu- ja tantsuansamblid
Jõhvist ja naabervaldadest.
Jõhvi raekojas on planeeritud
uhke vastuvõtt meie aukodanikele ja endistele linnapeadele
ning volikogu esimeestele. Esmakordselt antakse seal kätte
Jõhvi raemedalid ja tänukirjad.
Õhtul jätkuvad Jõhvi Päeva
pidustused linna keskväljakul,
kus esinevad Nedsaja Küla
Bänd, ajateenijate rockbänd
ja Daniel Levi koos bändiga.
Tänu sponsoritele toimub Jõhvi Päevale pühendatud suur
ilutulestik!
Ootan kõiki Jõhvi elanikke
tähistama Jõhvi Päeva!
Max Kaur, Jõhvi vallavanem

Jõhvi muuseumi selts korraldas
18. aprillil Jõhvi vallavalitsuse
saalis kindral Aleksander Tõnissoni ajalookonverentsi „Vabadussõja kangelasi mäletades. 100
aastat Vabadussõja sündmustest
Jõhvis “. Konverents oli pühendatud kindralmajor Aleksander
Tõnissoni (17. aprill 1875 - 30.
juuni 1941) 144. sünnipäevale.
Konverentsi külalisi tervitasid
Jõhvi muuseumi seltsi esimees
Anne-Ly Reimaa, Jõhvi vallavanem Max Kaur, Riigikogu liige
ja riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert.
Ettekannetega esinesid Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak,
Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeniemi, Iisaku
muuseumi giid-pedagoog Anne Nurgamaa, Kohtla-Järve Järve
gümnaasiumi 12. klassi õpilane Art Roland Toluk, Jõhvi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kristina Bogens ja Alutaguse maleva
kapten Merje Meerits.
Konverentsi ettekanded tutvustasid Vabadussõja väejuhte ja
kangelasi, soomusrongi nr. 1 patareiülema leitnant Reinhold
Sabolotny tegevust ja Sabalotnyde suguvõsa ajalugu, Soome
vabatahtlike tegevust Virumaal 1919. aastal, Järve ja Pagari lahinguid 1919. aasta jaanuaris.
Seoseid ajaloo ja tänapäevaga tõi esile arutelu „Kuidas hoida
vabadust“, kus osalesid Johannes Kert, siseminister Katri Raik,
Ida-Virumaa piirkonna Isamaaliidu juhatuse esimees Tiit Salvan,
Alutaguse kaitseliidu maleva pealik major Mati Kuusvere. Üritust
modereeris Jõhvi muuseumi seltsi juhatuse liige Kalev Naur.
Konverentsi korraldas Jõhvi muuseumi selts koostöös Jõhvi
vallavalitsusega. Konverentsi toetasid Jõhvi vallavalitsus, kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Jõhvi muuseumi selts.
Jõhvi muuseumi selts
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Aleksei Naumkin:
sotsiaalvaldkonda on vaja
optimeerida
Abivallavanem
Aleksei Naumkin on
asunud aktiivselt
välja selgitama
võimalusi, kuidas
optimeerida Jõhvi
sotsiaalsüsteemi.
Tema sõnul on ta
pidanud kokku
puutuma survega,
mida avaldavad need, keda praegune süsteem
täielikult rahuldab.
Inimestel pole Naumkini sõnul vaja karta, et
sotsiaalvallas toimuvad muutused vähendaksid
abivajajatele pakutavate sotsiaalteenuseid.
Samal ajal on vaja selgust, kas vald kulutab
sotsiaalteenustele mõeldud vahendeid
mõistlikult.
„Jah, tahan üsna põhjalikult teada, kuidas töötab meie sotsiaalvaldkond.
Mida see tähendab? Kõigepealt tuleb märkida, et riik on lõviosa
sotsiaalteenustest andnud üle kohalikule omavalitsusele, kes peab elanikele kindlustama nende teenuste kättesaadavuse. Osa neist teenustest
pakume ise, kuid teatud osa neist tellime lepingute alusel. Siinkohal tuleb
aru saada, et sotsiaalvaldkond on muutunud palju laiemaks mõisteks,
kui suhtlemine vähekindlustatud inimestega ja toetuste jagamine.
Paljude MTÜ-de jaoks on sotsiaalteenus tänasel päeval tegelikult äri.
Omavalitsus tellib erinevatelt mittetulundusühingutelt palju teenuseid,
mille kogukäive võib ulatuda 200 000 euroni aastas. Arvestades ühingute
kasumlikkust, ei ole enam tegemist mittetulundusühingutega, mis tegutsevad puhtast altruismist, vaid millegi muuga,“ selgitas Naumkin.
Abilinnapea kinnitab, et ta ei kavatase „olemasolevat süsteemi lammutada“, milles nii mitmedki püüavad teda süüdistada, vaid vaatab selle üle.
„Mida ma teen? Tahan viia läbi revisjoni, et selgitada välja, kellega
töötame edasi, kellega lõpetame lepingu, milliseid teenuseid ja kellele
osutame, mil moel on need teenused konkreetsetele inimestele vajalikud,
ja selgitada välja muu asjasse puutuv. Sotsiaalset teenust tuleb osutada
reaalsetele abivajajatele. Tahame mõista, kas tegemist on sellesse kategooriasse kuuluvate inimestega või liigutatakse raha punktist A punkti B.
Peale selle on oluline aru saada, kas meie inimesed vajaksid veel
mingisuguseid teenuseid, mille tarbeks peaksid vallal finantseerimisvahendid olema, kuid meil neid ei ole, see tähendab, et võibolla
me osutame teisi teenuseid, mis ei ole nii olulised või mida ei ole vaja
sellisel hulgal, nagu neid praegu pakutakse.
Tahan vaadata, millistele sotsiaalteenustele valla raha kulub ja saada aru,
kuhu võiksime seda paremini suunata. Kuid pean möönma, et viimasel
ajal on mõned MTÜ-d, kes on aastate jooksul harjunud toetusi saama,
hakanud muretsema ja püüavad mulle survet avaldada, kui näevad,
et ma olen järjekindlalt võtnud eesmärgiks selgitada välja, kuidas
meil sotsiaalvaldkonnas töö käib ja millisel viisil oleks võimalik seda
optimeerida ning muuta läbipaistvaks,“ rääkis Naumkin.
Näiteks on vald asunud ellu viima projekti, mille käigus pakutakse
puudega inimestele võimalust kujundada nende elupaik ringi vastavalt
inimeste vajadustele. Teiste sõnadega – ehitajad tulevad ja remondivad
eluaset selliselt, et inimesel, kellel on näiteks raskusi liikumise või mõne
muu igapäevast toimetulekut takistava asjaoluga, tekib võimalus teha
midagi, mida ta enne ei saanud teha, kuna ta elamistingimused seda
ei võimaldanud. See võib tähendada näiteks lifti, spetsiaalse vanni,
tugitooli, käsipuude või millegi muu taolise paigaldamist.

Mai keskpaigani toimub ulatuslik kaitseväe
suurõppus
Aprilli algul rääkis
kaitseväe juhataja
asetäitja kindralmajor
Indrek Sirel Narva
kolledžis toimunud
riigikantselei briifingul igaaastasest
kaitseväe suurõppusest „Kevadtorm“,
mille peamine osa
tegevusest viiakse läbi
Ida-Virumaal.
„Õppuste puhul ei ole põhimõtteliselt midagi muutunud.
Korraldame neid juba 16ndat
korda, kuid loomulikult ei jää
need Ida-Virumaa elanikele märkamatuks, kuna jõudude kontsentratsioon ja õppuse käigus
kasutada olevad vahendid erinevad
märgatavalt kaitsejõudude igapäevasest tegevusest,“ märkis Sirel.
Õppused lõpetavad tähtajaliste
ajateenijate õppetsükli, mille käigus hinnatakse ühtlasi ajateenijate
väljaõppetaset enne reservi arvamist. Õppuste tipphetkel võtab
nendest osa üle üheksa tuhande
võitleja erinevatest väeliikidest.
„Osalejate geograafia on väga
lai. Koos meie kaitseväelastega
võtavad õppustest osa liitlased
Suurbritanniast, Belgiast ja Prantsusmaalt, kes paiknevad Tapal.
„Kevadtormist“ võtavad osa ka
kaitseväelased Lätist ja Leedust,
kes peavad moodustama ühise
jalaväepataljoni.
Sealtsamast sõidavad kohale Kanada, Hispaania ja Slovakkia
kaitseväelased, kes teenivad aega

Jevgenia Parv

Õppused toimuvad 29. aprillist
kuni 17. maini ja nende staap
seatakse sisse Tapal.
Esimeses etapis kuni 5. maini
asetub rõhk staabitööle, kus
eksperdid analüüsivad erinevate
juhtimistasemete koostööd.
Õppus viiakse läbi peamiselt sõjaväepolügoonidel ja Iisaku lähedal.
Õppuste intensiivsem osa toimub
6.-10. maini, mil viiakse erinevates
paikades läbi taktikalisi õppusi.
Selleks et luua tingimused, mille
käigus kõik allüksused saaksid
omandada vajalikud oskused,
luuakse õppesituatsioone, mis on
kohalikele elanikele eriti „nähtavad“.
13.-17. maini sooritavad jalaväeroodud õppelaskmisi, kuid need
viiakse juba läbi keskpolügoonil.
Sireli sõnul on kõigile kohalikele
omavalitsustele ja õppustega seotud asutustele õppustest teada
antud, nii et mitte kellelegi ei
tohiks need üllatusena tulla.
„Elanikele tahaks veel kord rääkida üle selle, et õppuste ajal
liiguvad tänavatel ja maanteedel
sõjaväetehnika kolonnid, samuti toimuvad õppelahingud, mille
käigus kasutatakse imitatsioo-

„Kevadtorm“: tähtis teada
„Kevadtormi“ põhitegevus on Jõhvis planeeritud 9. maile, mil Jõhvis
võib tegutseda kuni 550 Eesti ja liitlasriikide võitlejat ja 110 masinat.
Ettevalmistavad tegevused Jõhvis algavad juba eelmistel päevadel
ning pärast aktiivset lahingufaasi tegutsevad piirkonnas tagala- ja
toetusüksused.
Õppelahingud on planeeritud toimuma tänavatele ja hoonete
ümbrusesse, majadesse ei siseneta ning masinatega liigeldakse
ainult selleks ette nähtud kohtades. Kaitsev üksus kasutab lahingute
ettevalmistamisel puna-valget ohulinti, millega märgitakse
pioneeritõkked ja -rajatised.
Liikumine linna toimub eelkõige Tallinn-Narva maantee (1) ja
Jõhvi–Kose (33) tee kaudu ning Kaitsevägi peab läbirääkimisi
maanteeametiga kiiruse piiramiseks, et suurendada liiklusohutust
Tallinn-Narva maanteel (167 km – 174 km) ja Jõhvi-Tartu-Valga

nivahendeid,“ sõnas kaitseväe
juhataja asetäitja.
Õppuste korraldajad paluvad ajutistesse ebamugavustesse suhtuda
kannatlikult.
„Kohalikele elanikele tähendab
see, et teedel liigub tavapärasest
enam sõjaväetehnikat, mida saadab sõjaväepolitsei üksus. Tasub
arvestada, et see võib kaasa tuua
ajutisi liikluspiiranguid. Peale
selle ei tohi sõjaväekolonn ületada
maksimaalselt lubatud kiirust,
mis võib autojuhtidele kaasa tuua
samuti teatud ebamugavusi,“ märkis Sirel.
Õppuste korraldajate sõnul on eramaal viibimine nende omanikega
kooskõlastatud ja ilma loata ei

või keegi teie kinnistule siseneda.
Mis puudutab sõjaväetehnika
poolt õppuste käigus tekitatavaid
võimalikke kahjusid, siis kaitsevägi suhtub nendesse juhtumitesse
väga tähelepanelikult ja vastutustundlikult.
„Nii nagu eelnevad õppused on
näidanud, ei ole meil võimalik ära
hoida meie tegevusega kaasneda
võivaid kahjusid seoses teede,
metsaga jne. Teeme kõik, et
selliseid asju ei juhtuks, kuid kui
juhtub, siis meie kui süüdi olev
pool fikseerime olukorra ja võtame
oma tegevuse eest vastutuse,“
sõnas kindralmajor.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

maanteel (4 km – 12 km). Lahingute ajal juhendavad elanikke ja
sõidukeid vajadusel ka sõjaväepolitsei ja politsei- ja piirivalveameti
patrullid.
Õppelahingute käigus võidakse kasutada imitatsioonivahendeid
(paukpadrunid, suits, õppegranaadid), mille rakendamisel arvestatakse
ilmastikuolude ja õppelahingute jaoks loodud perimeetriga: tuleohu
tõustes ja/või elanike väga aktiivse huvi korral piiratakse harjutuse alal
suitsu- ja õppegranaatide kasutamist.
Õppuse ajal järgib kaitsevägi seadusega kehtestatud öörahu, mille
ajal ajavahemikul kella 22-06 lahinguid ei peeta. Et õppus oleks
turvaline nii pealtvaatajatele kui osalejatele, on soovitav hoida
lahingutegevusega mõõdukat distantsi. Eriti tähelepanelik tasub olla
nii liikuva kui ka peatunud rasketehnika läheduses.
Kui õppusega põhjustatakse kellegi eraomandile kahju, siis tuleb
sellest teada anda e-posti aadressil kevadtorm@mil.ee, tuues seal
välja kahjustuse tüübi, asukoha, tekitamise aja ja teie kontaktid.

Vastus lugejale
Teataja vastuseks, et vald on
antud asjaga pidevalt tegelenud,
kuid kuna selle teega on seotud
palju juriidilisi küsimusi, siis ei
ole probleemi nii lihtne lahendada.

„Mis sellega seoses on toimunud? Sotsiaalteenistus avaldas kodulehel ja
ajalehtedes teate, et taoline projekt on käimas, kutsudes puudega inimesi
üles selles osalema. Kuid dokument on kirjutatud kuivas keeles ja sellest
on raske aru saada, see ei ole selline, mis kutsuks toetust taotlema. Te
ju mõistate, et need on inimesed, kes kodust tihti väljas ei käi? Neil
on keeruline kirjutada avaldust või lugeda raskusteta sedalaadi infot.
Projekti käigus on meil viie aasta jooksul võimalik aidata eeldatavalt
29 inimest. Tänaseks oleme ära remontinud neli korterit, veel üks
taotleja loobus ise toetusest, sisse on antud kuus taotlust, mida on minu
hinnangul vähe, selleks et jõuaksime projekti antud aja jooksul täielikult
läbi viia,“ sõnas abivallavanem.
„Seepärast tahan teha teisiti ja pöördun mitte ainult puudega inimeste
poole, vaid ka nende sugulaste, naabrite, ühistuesimeeste poole: kui te
teate, et teie kõrval elab puudega inimene, kellel on raske oma igapäevase
eluga toime tulla, kuna tema eluase ei ole selleks kohandatud, siis palun
kirjutage minu meiliaadressile aleksei.naumkin@johvi.ee või tulge
vallavalitsusse ja teatage sellest sotsiaalteenistusele. Ainult nii saame
teada, kui paljud inimesed tegelikult seda teenust vajavad. Suurimate
abivajajate juurde võib tulla ka meie ametnik, kes täidab nende soove
arvestades kõik eluaseme remondiks vajalikud dokumendid ise ära.“

Lätis. Soomlased on esindatud
kiirreageerijate ja reservväelastega.
Peale selle ootame ajateenijaid
Poolast, USA-st ja Saksamaalt.
Gruusia ja Ukraina ohvitserid
osalevad staabitöös,“ loetles Sirel.
Sireli sõnul on õppused kiirreageerijatele teatud mõttes eksamiks, kuid nende käigus ei hinnata
kellegi individuaalset panust,
vaid vaadatakse koostöö sujuvust
erinevatel tasanditel.

2018. aasta juuli lõpus käisid
suulised läbirääkimised Enefit
Kaevandused AS-iga, et rajada
raudteele ülesõidutee ja kasutada teiselpool raudteed asuvat
asfalteeritud teed Virumarja aiandusühistu sissesõiduteena.
Ajalehe Jõhvi Teataja poole pöördus lugeja palvega selgitada
Tartu maanteest Virumarjani kulgeva remonti vajava teega seotud
edasistest plaanidest.
Pöördudes abivallavanema Viktoria Tsventarnaja poole sai Jõhvi

17. augustil saatis vald antud küsimuses kirja kirjalikuks kooskõlastuseks, paralleelselt käisid
läbirääkimised Alutaguse vallaga.
Enefit Kaevandused AS andis eelmise aasta 29. augustil
äraütleva vastuse. 26. septembril
tegi Jõhvi vallvalitsus uue kirjaliku

pöördumise, lisades Alutaguse
valla arvamuse.
Enefit Kaevandused AS pakkus 25.
oktoobril võimalust kohtuda. Novembris toimus kohtumine, mille
käigus selgus, et teoreetiliselt on
pakutud variant võimalik, kuid
selle keerukus seisneb erinevates
kooskõlastustes, mis võivad aega
võtta kaks kuni kolm aastat.
Vald hakkas otsima teisi võimalusi ja saatis eelmise aasta 17.
detsembril Enefit Kaevandused
AS-ile taotluse saada esmane
nõusolek selleks, et saada õigus
antud tee remontimiseks ja korrashoiuks, mida vallal ei ole.
Juhul kui Enefit Kaevandused AS
sellega nõustub pöörduks Jõhvi vald järgmise sammuna riigi
poole, kellele see tee lõppkokkuvõttes kuulub.

Käesoleva aasta 4. veebruaril
sai Jõhvi vald Enefit Kaevandused AS-ilt kirja, kus märgiti,
et ettevõte peab Jõhvi vallale
teehoolduse õiguste andmiseks
saama nõukogult loa. Kuna pärast
viimaseid valimisi on loomisel
uus võimuliit, siis seoses sellega
moodustatakse ka uus Enefit
Kaevandused AS-i nõukogu.
Peame tõdema, et meil tuleb
käia läbi üsna keeruline teekond
selleks, et meil tekiks õigus teed
hooldada.
Praegu seisab asi kooskõlastuste
taga. Eelmisel aastal kaeti see
tee 600 meetri ulatuses musta
teekattega. Valla esindajate sõnul
on võimalik, et sel aastal lisandub
sellele veel 600-700 meetrit sõltuvalt freesitava materjali maksumusest.
“JT”
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„Jõhvi laulukevad“ tõi kokku noored lauljad
Pühapäeval, 14. aprillil toimus Jõhvi kontserdimaja kammersaalis traditsiooniline laste- ja noorte lauluvõistlus „Jõhvi laulukevad “.
Esmakordselt oli võistlus rahvusvahelist mõõtu, sest seal
osalesid ka laululapsed Jõhvi
sõpruslinnadest Ogrest (Läti)
ja Kingissepast (Venemaa).
Kokku astus žürii ja publiku
ette lavale üle poolesaja 3-19
aasta vanuse solisti Jõhvi lasteaedadest, koolidest, kultuurija huvikeskuse lauluringidest,
Ida-Virumaa
kutsehariduskeskusest, Ogre kultuurikeskusest ning Kingissepa linna laste
esteetika- ja hariduskeskusest.
Mitmeid tunde kestnud võistlus oli vaatamata paratamatule
võistluspingele väga meeleolukas.
Kõik osalejad nautisid esinemist ja publik külvati üle

positiivsete emotsioonidega.
Zürii, kuhu kuulusid Kiviõli kunstide kooli klaverija laulueriala õpetaja Anna
Drozdova, soolotšellist Olja
Raudonen, Vanemuise teatri orkestrant ja laulja Margus
Vaher, oli oma otsustes väga
üksmeelne.
Loomulikult olid kõik lapsed
auhinda väärt, kuid siiski tuli
valida välja parimatest parimad.
Lisaks varasemalt planeeritud
auhindadele, suutis žürii üllatada nii osalejaid kui ka korraldajaid, kui andis omalt poolt
välja peapreemia, mille pälvis
13-aastane Vera Topoleva B.
Eilishi laulu „I Don`t Wanna

Be You Anymore“ hingestatud
esituse eest.
Tänan veel kord imelise ja
rõõmsa muusikat täis päeva eest kõiki noori soliste,
juhendajaid, žüriid, publikut
ja toetajaid, kelleks olid Eesti
kultuurkapital, rahvakultuuri
keskus ja Jõhvi vallavalitsus.
Soojad tänusõnad kuuluvad
ka meie sõpruslinnade kollektiividele, kes võtsid vastu meie
kutse ja tulid lauluvõistlust
värvikamaks ja põnevamaks
muutma.
Anne Uttendorf,
kultuuri- ja huvikeskuse
direktor

Tammiku rahvamajas valiti maakonna memm ja
tähistati pensionäride ühenduse juubelit
Märtsi lõpus toimusid Tammiku rahvamajas
juba 13. korda maakonna memme valimised.
Sel aastal asusid võistlustulle kuus säravat
memme erinevatest Ida-Virumaa paikkondadest.

Esimeses voorus lugesid memmed emakeele aasta puhul
luuletusi. Teises voorus näitasid nad oma improviseerimis- ja näitlemistalenti, esinedes multikakangelase Lotte
sõpradena tema sünnipäeval.
Kolmandas voorus tuli tantsida erinevaid tantsustiile, mille
memmed olid eelnevalt loosiga välja valinud. Tantsiti nii
kantrit, balletti, diskot kui ka
teisi stiile. Kandidaadid olid
tänavu tasavägiselt võrdsed,
nii et žüriil oli tükk tegemist
ja arutamist, et nende seast see
parim leida.
Maakonna memmeks 2019
valiti Ene Külaots
Kohtla-Nõmmelt (Toila vald).
Publiku lemmikuks sai Reeni
Painik Toilast (Toila vald).

Ka teised memmed said erinevaid tiitleid:
tantsumemm Lehte Ibis (Jõhvi vald);
šarmantne memm Vera Litvinjuk,
Puhatu küla (Alutaguse vald);
loomingulisim memm Helgi Kopliorg,
Kohtla-Järve linn;
kaunima naeratusega memm Milvi Iila, Kiviõlist;
näitlejameisterlikem memm Reeni Painik Toilast,
(Toila vald).
Tänu paljudele toetajatele said
kõik osalejad väärilised auhinnad. Suur tänu kõigile!
***
Pühapäeval, 14. aprillil tähistas Jõhvi pensionäride ühendus Tammiku rahvamajas oma

Harrastusfilmide festivali
peaauhind läks tallinlastele

25. tegutsemisaasta juubelit.
Seekord alustasime juubeliüritust emakeele aastale pühendatud etteastega, kus Lydia
Koidula tegelaskuju jutustas
rahvale põgusalt oma eluloo.
See oli ühtlasi ka meenutus
Jõhvi pensionäride ühenduse
all aastakümneid tegutsenud
näiteringi Mask etteastetest,
millega kunagi esineti paljudes
Ida-Virumaa paikades.
Etteastesse olid põimitud an-sambli Elulõng (juhendaja
Anneli Kasela) poolt lauldud
laulud, mis olid kirjutatud
meie kuulsa luuletaja sulest ja
taustaks vaadati slaide ühenduse ringidest ning tegemistest. Pärast seda said sõna
Jõhvi
volikogu
esimees
Eduard East ja Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin,
kes tervitasid ühendust oma
pidupäevakõnes heade sõnade
ja soovidega ning andsid üle
tänukirjad Jõhvi pensionäride
ühendusele ja Aime Kuningale
tehtud töö eest. Üles astusid
ka naisrühma Värten tantsijad
(juhendaja Helgi Kopliorg)
oma uute tantsudega. Kunagise ansambli Omad Poisid
liikmetega lauldi koos ühis-laule.
Vaheaegadel said kõik kohale
tulnud inimesed jalga keerutada Ailo Taeli helisevate laulude saatel. Ürituse lõpus tänati ühenduse asutajaliiget Eugen
Vaherit, hetkel tegutsevaid
juhendajaid ning kauaaegseid, aktiivseid ja väärikaid
liikmeid, kes on andnud oma
panuse Jõhvi pensionäride
ühenduse töösse.
Heli Vähk,
ürituste korraldaja
Foto: Anne Uttendorf

Pühapäeval, 21. aprillil kuulutati Jõhvi
kontserdimajas välja
harrastusfilmide festivali Laterna Magica
võitjad. Jõhvi kultuurija huvikeskuse poolt
korraldatud festival
toimus juba 12ndat
korda.
Festival annab filmiamatööridele võimaluse näidata
oma filme professionaalsele
žüriile ja vaatajatele, sest
film ei saa jääda vaatajata.
Filmisõpradele on see suurepärane võimalus näha suurelt
ekraanilt asjaarmastajate loomingut, mis on täis huvitavaid
kunstilisi ideid.
Laterna Magical ei ole va-

nuselisi ega nüüdseks ka
geograafilisi piiranguid. Festivalist võib võtta osa igaüks
ükskõik millisest maailma otsast, vaja on vaid saata oma
film korraldajatele.
Harrastusfilmide festivali
Laterna Magica 2019 võitjad
(toome välja vaid esikohad)
Festivali grand prix` võitis
õigustatult mängufilm
„Harjumus“. Autorid Anita
Kremm, Alesja Suzdaltseva,
stuudio Meksvideo, Tallinn.
Dokumentaalfilm
I koht „Breaking The
Ceiling“. Autor Deniss
Salmijanov, Sillamäe.
Väga Lastekino
I koht „Selline puu“. Autorid
Maksim Syrnikov, Ivan Grišin,
stuudio Sovenok, Slantsõ.

Animatsioonifilm
I koht „Kõhkleja“. Autor
Katariin Mudist, Tallinn,
Kõrgem Kunstikool Pallas.
Mängufilm
I koht „Vestlus“. Autor Oleg
Ivanov, Peterburi.
„Tähelepanu! Kaamera!
Võte!“
I koht „Graafika“. Autor
Sergei Šutõi, Peterburi.
Reklaamklipp
I koht „Noorteuudised“, Ilja
Telnov, Kohtla-Järve.
Muusikaline video/klipp
I koht „Muusikaharrastaja“.
Autor Ivan Turapin, stuudio
Meksvideo, Tallinn.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv
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Kulu põletamine võib
kaasa tuua surma
Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib
omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute ohvriks langeb peaaegu iga aasta mõni inimene ja hävineb ohtralt hooneid. Lisaks tuleleviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad
pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud. Esimene hukkunud
kulupõletaja on sellel aastal juba tõsiasi.

Foto: Päästeamet
6. aprillil kell 16.19 teatati Häirekeskusele tulekahjust Võru maakonnas
Võru vallas Kasaritsa külas, kus põles üks hektar kulu ja metsaalust,
puukuur ning kelder. Kiirabi toimetas põletushaavadega 71-aastase
naise Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus ta suri. Tulekahju tekkis lõkkest.
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud
rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad
hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele
Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates
6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Koduaias sobib ka lahtine metallnõu, kus tuld väga
suureks ei aeta.
Lõkke tegemisel nii metsas,- maastikul, kui ka koduaias, tuleb järgida
tuleohutusnõudeid:
• lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed
võivad tuulega lennata hoone peale;
• alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m
kaugusel;
• lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
• lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning
muust põlevast materjalist;
• lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
• lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul,
niiske ilm oleks soovitatav);
• koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning
pappi ja paberit;
• lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks
ämber veega, 6 kg tulekustuti;
• lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või
tuleb see kustuta veega;
• Kindlasti jälgi tuule suunda, et sädemed ei oleks ohuks teistele elamistele
ning et suits ei häiriks naabreid.
Mitte nõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked on väga ohtlikud.
Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine ja süütamine on
keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.
Jarmo Juhanson, Jõhvi komandopealik

Kuhu pakendijäätmed viia?
Jõhvi Vallavalitsusel on sõlmitud koostöölepingud Eesti Pakendiringlus OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ning MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsiooniga. Ülal loetletud
organisatsioonid on paigaldanud valla territooriumile tabelis väljatoodud kohtades
pakendijäätmete konteinerid, kuhu saab
pakendijäätmed tasuta viia.
Jõhvi linna korteriühistute
territooriumitel asuvad 59
tüki kollaseid 600 liitriliseid
segapakendikonteinereid,mis
tühjendatakse kaks korda
kuus vallavalitsuse kulul.
Lisaks soovi korral Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
võib korraldada korteriühistu
territooriumile pakendikonteineri
koos tasuta äraveoga. Samuti
Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ ja Ragn-Sells OÜ pakuvad
ka nii nimetatud pakendikoti
teenust, mis tähendab, et eramaja omanik saab mainitud
organisatsioonilt tellida oma
pakendijäätmete väljaveo. RagnSells OÜ pakub mainitud teenust
ainult Jõhvi valla siseses linnas,
Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ – kogu valla territooriumil.
Pakendikott on tasuta ja
mugav võimalus vabaneda
kodumajapidamises tekkivatest
pakenditest. Tasuta pakendikoti
äravedu toimub ühel konkreetsel
nädalapäeval iga 28 päeva tagant.
Pakendikoti teenuse saab tellida
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
või Ragn Sells OÜ kodulehelt,
kus saab leida ka teenuse osutamise tingimusi.
Paljude joogipakendite eest on
tarbija joogi ostmisel tasunud
tagatisraha ehk panti. Selle saab
tagasi, kui viite pudelid või
purgid kauplusse.
Tihtipeale tekkivad küsimused,
mis jäätmed sobivad pakendikonteineritesse. Jõhvi valla territooriumil on enamasti kasutusel
segapakendi, klaaspakendi ning

Stanislav Tšertšesov teab nüüd FC
Phoenixit. Tal on meie klubi sall

ja meil tema autogramm, mille
Tšertšesov kirjutas tuntud vene
ajakirjaniku ja meie sõbra Igor
Rabineri raamatusse, mida autor
isiklikult sügisel klubile esitles.
Meie klubi töötaja, venekeelse
Postimehe toimetuse ajakirjanik
Irina Kablukova esitas Stanislav
Tšertšesovile küsimuse, millele
otsivad vastust nii klubi juhtkond,
treenerid kui ka lapsevanemad:
„Teame, et igale inimesele on
äärmiselt vajalikud kaks asja –
haridus ja tervis. Kus on tervis,
seal on ka sport. Sellest hoolimata
peavad paljud vanemad õiglaseks
karistada oma lapsi halbade

Konteineri asukoht/
teenuse kirjeldus

Pakendiliik

MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon

Jõhvi, Hariduse tn 5,
Gümnaasiumi juures
parklas
Jõhvi, Hariduse tn 8,
Gümnaasiumi vastas
Jõhvi, Jõhvi küla mänguväljaku ääres
Tammiku, Tammiku
rahvamaja

Segapakend

Jõhvi, Kaare 21
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Jõhvi, Koidu 2b
Jõhvi, Koidu 2v
Jõhvi, Rakvere 13
Pakendikott (kõikidele
vallasisise linna eramajadele)

Segapakend

Eesti Pakendiringlus OÜ

Klaaspakend

Edise küla, Edise aiandi
kõrval
Jõhvi, Hariduse tn 6
Jõhvi, Jaama tn 28
Jõhvi, Jaama tn 36/38
Jõhvi, Kaare tn 31
Kahula küla, kiigeplatsil
Kahula küla, seltsimaja
Jõhvi, Jõhvi Selver Narva
mnt 8
Jõhvi, Kivi tn 14/Pae tn 3a
Jõhvi, Küti tn 10 ja Küti tn
12 vahel
Kose küla, Metsa tn 7
Jõhvi, Narva mnt 82
Jõhvi, Vahe tn 3
Veski tn 9 / Aasa tn
Jõhvi,
Keskväljak J2, Viadukti
alune parkla
Jõhvi, Jaama tn 22
Jõhvi, Vahe 2/Vahe 4
Jõhvi Kalmistu
Jõhvi, Nooruse tn 5a

Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Segapakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Segapakend ja
klaaspakend
Klaaspakend
Klaaspakend
Segapakend
Segapakend ja
klaaspakend
Klaaspakend

Spordiuudised

Jõhvi jalgpalliklubi Phoenix kinkis Vene koondise
peatreenerile klubi logoga salli

Aprillis kohtusid
Phoenixi klubi
esindajad Vene
jalgpallikoondise
peatreeneri Stanislav
Tšertšesoviga, kes
sõitis Eestisse, et
võtta etteütlejana osa
„Totaalse etteütluse“
aktsioonist.

paber- ja papp konteinerid.
Allpool toome välja mõned
tähtsamad reeglid, mis peab
sorteerimisel meeles pidama:
1. Konteinerisse paigaldatavad
pakendijäätmed peavad
olemad puhtad. Pole, küll vaja
neid põhjalikult pesta, piisab
loputamisest. Oluline on, et
konteinerisse paigaldatav
pakend oleks ilma toiduaineteta.
Sest sellisel viisil ei teki
konteineris ebameeldiva lõhna
ka suvistel tingimustel. Juhul,
kui pakendit on keeruline
toiduainetest pu-hastada, siis
peab seda ikkagi panema
segaolmejäätmete konteinerisse;
2. Pakendi valmistatakse väga
erinevatest materjalidest –
klaasist, plastist, paber- ja papist
(sh kihiline kartong), metallist,
puidust ja isegi tekstilist.
Segapakendi konteineritesse
saab panna plastpakendid,
klaaspakendid , metallpakendid,
paber- ja kartongpakendid ning
joogikartong ( tetrapakend).
3. Pakendikonteineritesse ei
tohi panna plastist mänguasju,
kummist tooteid, kõiki
ohtlike ainete pakendeid
ning kasutatud mähkmeid,
akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne ja päevavalguslampe,
peegeliklaasi, klaasist ja keraamikast nõusid ja potte,
aerosoolpakendeid (nt. õhuvärskendaja, juukselaki või
vahukoore pakendid), määrdunud ning vettinud paberit ja
pappi, kasutatud pappnõusid ja
–topse, raamatuid.

Organisatsioon

hinnete eest trennis käimise
keeluga. Tänu sellele jääb laps
ühest küljest treeningutest kõrvale,
kuid teisest küljest ei parane ka
tema õpitulemused, kuna ta elab
seda kõike üle. Kas nii on õige
käituda ja millist nõu Venemaa
koondise peatreener vanematele
annaks?“
„Minul kooliajal sellist küsimust
ei tekkinud. Ma ei visanud
koolikotti nurka, vaid õppisin
vabadel hetkedel matemaatika-,
vene keele, füüsika- või mõneks
muuks tunniks. Mul ei olnud ka
õppimisega probleeme. Kuid me
teame, et inimesed on erinevad.
Mõni võib õppida kehvasti, kuid
on andekas sportlane, teine jõuab
kõike, kuid kolmas ei suuda ühte
ega teist.
Kui keeld mõjub motiveerivalt,
siis võib seda arvatavasti kehtestada. Kui see osutub lihtsalt
ettekäändeks, et trenni mitte minna, siis ei ole keelul mingit mõtet.
Kuid ma ütleks vanematele, et
ärge keelake lastel trennis käia.
Haridus on tähtis, aga ilma
terviseta ei jõua samuti kuhugi,“
vastas Tšertšesov.
FC Phoenix

Kergejõustik

Pagari-Mäetaguse kahe mõisa
jooksuga sai alguse uus liikumissari „Liikudes läbi Alutaguse“,
mille korraldajaks on Alutaguse
vallavalitsus.
Võistlustest võttis osa 77 jooksjat,
kellest 47 võistles seitsme kilomeetri distantsil. Esimesena
ületas sel distantsil finišijoone
Dmitri Aristov ajaga 23 minutit
ja üheksa sekundit, teiseks
tuli Denis Košelev (24.10) ja
kolmandaks Allan-Marko Anton
(24.24). Naiste seas oli parim
Aveli Uustalu (29.45), kes pälvis
üldarvestuses 14. koha.
2,7 km pikkusel distantsil oli
poiste seas kiireim Alex Ojava
(M14; 10.20) ja tüdrukute
seas Herta Rajas (T12; 11.10).
Jõhvilastest olid sel distantsil
oma vanuseklassi parimad
vennad Anderod (M12) ja Marten
Virkebau (M10), Sergey Borisov
(M55+). Kaia Jõemets oli 7 km
distantsil parim klassis N45.
Kogu jooksusari koosneb kuuest
jooksuetapist.

Sulgpall

Tallinnas toimus Li-Ning Eesti super seeria viimane etapp. Naiste
paarismängus saavutasid südika
mängu-ga kolmanda koha (osales seitse paari) Jõhvi spordikooli

kasvandikud Anastassia Antošina
ja Polina Rjabušenko. Oma
alagrupis kaotasid nad vaid võitjapaarile Heidi Kõmmus – Greete
Piil.
Kolmanda koha mängus Irina
Dogatko ja Olga Voišnisi vastu
suutsid neiud teise geimi kaotuse
järel (17:19) võtta kolmandas geimis
võidu tulemusega 22:20. (Esimene
geim lõppes tulemusega 21:17.)
Meeste paarismängus saavutasid
Juri Krot – Aleksei Kreivald teises
liigas (osales viis paari) teise
koha, jäädes alla vaid paarile
Maanus Hurt – Kashif Mahmood.

Korvpall

Ida-Virumaa korvpallimeistrivõistluste esiliiga play-off mängudes võitis KK Karjamaa Voka
spordihallis toimunud kohtumisel
KK Pühajõed tulemusega
87:79 (25:24, 18:16, 22:15, 22:24).
Sellega lõpetab Jõhvi klubi
meistrivõistluste hooaja viiendal
või kuuendal kohal.

Jalgpall

Jõhvi jalgpalliklubi Phoenix (06)
alustas hästi Eesti noorte jalgpalli
meistrivõistlustel. Teise liiga Põhja/Ida tsooni esimeses voorus
alistasid Zaur Maharramovi
hoolealused tulemusega 9:1 (3:0)
oma eakaaslased klubist Nõmme

Kalju (06). Võitjate poolel lõi neli
väravat Artjom Andrejev ja kaks
Nikita Stanevitš.
Teises voorus mängis Phoenix
võõrsil toimunud kohtumises
võistkonnaga Leegion II ja jäi
alla tulemusega 2:3 (0:2). Meie
meeskonnas said värava kirja
Benjamin Bogarov ja Maksim
Sidorov.
Põhja/Ida tsoonis osaleb kümme
meeskonda, kellest neli on IdaVirumaalt.
***
Tartus toimus rahvusvaheline
turniir Hillar Otto Memorial 2019,
kus jalgpalliklubi Phoenixi 2010.
aastal sündinud poisid saavutasid
teise koha. Turniiri käigus alistati
Pärnu Poseidon, Peipsi United,
Smiltene/BJSS, Dina.
Finaalis kaotasid noored jõhvilased tulemusega 3:1 meeskonnale
Tammeka Must.
Meeskonna treener Vitali Vaštšenko: „See oli väga hea turniir, mille
korraldajad said väga hästi hakkama. Meie meeskonna mängule
paneksin tuleva nelja. Poisid olid
tublid ja kuigi me olime nooremad kui vastasvõistkonnad, siis
mängus see ei avaldunud. Näen,
et meeskond on hakanud väljakul
mõtlema ja see on positiivne
märk.“ Sekundomer.ee
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Fotouudis

Jõhvi perepäev

Laupäeval, 20. aprillil toimus Jõhvi keskväljakul traditsiooniline Aleksander
Tõnissonile pühendatud perepäev. Ürituse peakorraldajaks oli kaitseliidu Alutaguse
malev. Jõhvi valla elanikele ja külalistele pakuti palju huvitavat: esinesid mitmed
erinevad loomingulised kollektiivid, vaadata sai sõjatehnikat ja veeta mõnusalt aega.

Jõhvis toimus konfessioonideülene ristikäik

Suurel reedel (19. aprillil), mil kristlased üle maailma mälestavad
Jeesus Kristuse surma, viidi Jõhvis esimest korda läbi ristikäik,
mis ühendas endas erinevaid kristlikke kogudusi.
Ristikäik sai alguse Tõnissoni ausamba juurest ja suundus sealt
Mihkli kiriku juurde. JT
Foto: JT

fotouudis 5

6 teated

Märtsis registreeriti 6
väikese vallakodaniku sünd:
Alina Adamenkova
Nele Käsper
Marta Feklistova
Demid Lukin
David Lukin
Rander Kool
Aprillis tähistavad sünnipäeva
järgmised väärikas eas
vallakodanikud:
98
Hildegard Kruus 1. aprill
96
Lianda Sakala 10. aprill
Valdek Rautso 23. aprill
95
Maria Vagina 24. aprill
94
Faina Kryuchkova 24. aprill
92
Erna Onton 11. aprill
Zoya Suslova 20. aprill
Galina Demidova 27. aprill
91
Antonina Gavrilova 4. aprill
Lidia Kotlyarevich 15. aprill
Aleksandra Ekimova 19. aprill
90
Hilda Hallik 7. aprill
Yevgeniya Shayko 21. aprill
Pelageja Gavrilova 23. aprill
89
Jelizaveta Besstšastnaja 30. aprill
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88
Anna Kitšatova 13. aprill
Lidia Nikonova 17. aprill
Maria Zolina 23. aprill
Lidia Maksimova 26. aprill
87
Maria Danilkina 3. aprill
Ljudmila Kosko 9. aprill
Galina Zolotova 14. aprill
Aliide Lekareva 24. aprill
Heino Soom 4. aprill
86
Elma Tamme 9. aprill
Laine Algo 10. aprill
Tamara Russakova 15. aprill
Elfi Jõesaar 19. aprill
Miralda Ritinš 22. aprill
85
Liidia Kovšun 5. aprill
Linda Jeeger 12. aprill
Helga Raidma 13. aprill
Aleksandra Kireeva 15. aprill
Veera Monahhova 24. aprill
Hillar Piirik 3. aprill
Alexander Kakurnikov 10. aprill
80
Ida Fedosenko 2. aprill
Galina Kuznetsova 5. aprill
Aime Mathiesen 14. aprill
Elvi Koovit 22. aprill
Helje Kuusemäe 25. aprill
Larissa Moissejeva 25. aprill
Grygorii Vaivala 1. aprill
Tadeush Shayko 9. aprill
Sergei Knjazev 12. aprill
Mati Abelov 13. aprill
Mihkel Niilits 25. aprill
75
Riina Plumberg 7. aprill
Helve-Mall Kuustik 8. aprill
Maie Siir 17. aprill
Mikhail Ignatiev 29. aprill

Kultuurikalender
Linnagaleriis

Kolmapäeval, 8. mail kell 16.00 avatakse Jõhvi linnagaleriis Matti Pärgi näitus “Illustratisoonid ja
joonistused”, mis jääb avatuks 31.05.2019.

Raekoja saalis

5. mai kell 13.00 -Eri rahvuste klubi “Landõš”
12. mai kell 12.00 - Emadepäeva kontsert
12. mai kell 16.00 - Aleksandr Lassikovi kontsert

Keskväljakul

18. mai k.10.00-23.00 - Jõhvi päev

Kontserdimajas

27. aprill – 5. mai XII Jõhvi Balletifestival
Festivali peaesinejad:
Balletto di Milano (Itaalia)
Eesti Rahvusballett

Mihkli kirikus

18. mail kell 18.00-22.00 Muuseumiöö
25. mail kell 13.00 - kultuuri-ja huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert

Jõhvi keskraamatukogus
27.04 k.10-16 raamatulaat. Akordionil mängib
populaarseid meloodiaid Reeni Painik.
kell 12.00 - 4-10aastaste jututuba.

JÕHVI PARGIJOOKS
Teisipäeval, 30. aprillil
Teisipäeval, 7. mail

START AVATUD 17.30 – 18.30
Pillerkaare lasteaia juures
Jõhvi parki on mõõdetud kuni 700 m ring, mida
läbitakse ühe tunni jooksul. Iga ringi läbimisel
antakse osalejale valida loos, mis sisaldab võitu väikeste auhindadena – puuviljad, väikesed
mahlapakid jms.
On ka võimalus, et loos on võiduta.
Osaleja võib läbida ringi joostes, kepikõnnina
või jalutades.

Vaegkuuljate abistamine ja
nõustamine
toimub 8. mail 10.30 – 14.00 Jõhvi vallavalitsuse majas
(Kooli 2, Jõhvi)
Teade avatud menetluse algatamisest
projekteerimistingimuste andmiseks
Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 2.04.2019 korraldusega nr 126 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Rahu tn 38
maa-ala detailplaneeringus käsitletud liikluskorralduse ja haljastuse
põhimõtete täpsustamiseks ning on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud Riigi Kinnisvara AS, kes
on Rahu 38 kinnistu omanik.
Taotluse kohaselt soovitakse kavandada täiendavat autoparklat Rahu
38 kinnistu idapoolses osas juurdepääsuga Marja tänavalt. Projekteerimistingimuste taotlusele on esitatud parkla eskiis.
Ehitusseadustikust tulevalt korraldatakse projekteerimistingimuste
andmine detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena, mille
käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga ning Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringuga on võimalik
tutvuda ajavahemikul 01.05.2019 kuni 15.05.2019 Jõhvi Vallavalitsuses
(Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti või vallavalitsuse veebilehel www.johvi.ee
(uudiste ja teadete rubriigis). Küsimuste tekkimisel pöörduda vallavalitsuse arhitekti poole.
Ettepanekud ja vastuväited eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti
aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 15. mail 2019.a.
Projekteerimistingimuste andmine toimub avalikule väljapanekule
järgneval vallavalitsuse avalikul istungil.

Kaasa võtta abivahendikaart
Uue aparaadi taotlemiseks peab olema arsti saatekiri
Lisainfo telefoni teel 5287827

Teade
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
kasutamiseks andmiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.05 .2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee.

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

